Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

Kontrollutvalget i Sandnes kommune
Møteinnkalling
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Møtenr:

Formannskapssalen
28.04.2017
Kl. 8.30
3-2017

Til behandling:
Sak nr
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
20/17
21/17

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.17
Kontrollutvalgets uttale til Sandnes kommunes regnskap og årsmelding for
2016
Kontrollutvalgets uttale til regnskap og årsmelding 2016 - kommunale foretak
Orientering fra administrasjonen - økonomidirektøren
Skatteregnskapet for 2016 med kontrollrapport fra Skatteetaten
Bestilling av forvaltningsrevisjon - Byggesaker
Statusoversikt april 2017

Referatsaker/meldinger
Periode:
Nr.
4/17

Arkivsak
17/00021-1

5/17

15/00014-7

6/17

16/00153-23

17.03.2017 - 28.04.2017
Referatsakstittel
Endelig tilsynsrapport - Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogrammet.pdf
Orientering om vedtak i sak 14/17 i bystyrets møte 06.02.17: Forvaltningsrevisjon Jordvern i Sandnes
Skatteinngang mars 2017

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.988 06 776 eller på e-post
til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.
Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi
melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.
Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/
møtende varamedlemmer.
Sandnes, 20.04.2017
Atlak Kvinen
Nestleder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet
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15/17 Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.17
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00146-26
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.04.2017

Saknr
15/17

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17. februar 2017 legges fram for utvalget til formell
godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 17. februar 2017.

SANDNES, 07.03.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Protokoll 17.02.17
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake til sakslista
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16/17 Kontrollutvalgets uttale til Sandnes kommunes
regnskap og årsmelding for 2016
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00086-7
212
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.04.2017

Saknr
16/17

Bakgrunn
Kontrollutvalget skal i hht. Kommunelovens § 77 4. ledd, og kontrollutvalgsforskriften § 7
uttale seg om kommunens årsregnskap før kommunestyret godkjenner regnskapet. Uttalelsen
skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til denne før formannskapet
avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.
Etter kontrollutvalgsforskriften § 8 skal også kontrollutvalget påse at revisors merknader i
forhold til regnskapet blir fulgt opp.

Saksutredning:
Årsregnskapet for 2016 er gjort opp med et netto driftsresultat for bykassen på 217,7 mill. kr og et
regnskapsmessig mindreforbruk på 111,6 mill. kr. Årsregnsskapet viser kr 3 778 056 195 til
fordeling drift.

Det gode resultatet skyldes i stor grad høyere rammetilskudd og skatteinntekter enn
budsjettert, samt god økonomistyring i virksomhetene. Netto driftsresultat utgjør 4,3 % av
kommunens driftsinntekter. Tilsvarende tall for året før var 149,6 mill. kr og 3,1 %. Tar en
med resultatene i de kommunale foretakene, øker netto driftsresultat til 5,1 %. Kommunen og
de kommunale foretakene gikk samlet med et mindreforbruk på 132,8 mill. kr.
Årsregnskap/årsmelding for de kommunale foretakene behandles som egen sak i
kontrollutvalget, men vil være del av en samlet sak til bystyret når regnskap/årsmelding for
2016 skal behandles.
Revisjonsberetning og øvrige merknader fra revisjonen.
Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat til bystyret fra
Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg.
Det er avgitt normal revisjonsberetning uten spesielle presiseringer eller forbehold. Revisor
har også utarbeidet et årsoppgjørsnotat til bystyret. Dette notatet danner grunnlaget for evt.
oppfølging fra kontrollvalget i henhold til § 8 som nevnt innledningsvis. Samlet sett har
revisor funnet svært få områder der det finnes vesentlige feil. Det poengteres likevel visse
forbedringsområder, bl.a.:



Det er til dels store budsjettavvik på enkelte poster i investeringsregnskapet
Når det gjelder reiseutgifter som ikke går via lønnssystemet, for eksempel fakturaer fra
kredittkortselskap o.l., gjør revisor oppmerksom på at det er formelle mangler ved
dokumentasjonen idet bokføringsforskriftens krav til angivelse av reisens formål ikke
framgår av alle bilagene.
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Når det gjelder ansettelsesrutinen har revisor avdekket enkelte tilfeller av at det ikke var
innhentet taushetserklæring og politiattest, samt at det ved én virksomhet ikke var vanlig
praksis å inngå arbeidskontrakt med vikarer.
Revisor poengterer også at mens man i fjor konkluderte med at dokumentasjonen av
utgifter til bevertning, representasjon og gaver var blitt vesentlig bedret, viser årets
kontroller at det er avdekket mangler ved dokumentasjonen i de aller fleste undersøkte
tilfellene. Manglene består i at det ikke oppgis hvem bevertningen/gaven gjelder eller i
hvilken anledning bevertningen har funnet sted/gaven er gitt, jf. kravene i
bokføringsforskriften § 5-10.
Når det gjelder offentlige anskaffelser avdekket revisor i 2016 tre tilfeller av manglende
dokumentasjon av konkurranse (protokollføring). Dette er en forbedring i forhold til
tidligere år, men kommunen er fortsatt ikke helt i mål med å sikre at innkjøp mellom kr
100 000 og kr 500 000 fullt ut gjennomføres i samsvar med regelverket. KOFA
(Klageorganet for offentlige anskaffelser) hadde tre saker som vedrørte Sandnes til
behandling i 2016. I to av sakene ble det konkludert med brudd på regelverket, mens den
tredje ble avgjort i kommunens favør.

Revisor konkluderer med at de ikke har avdekket forhold som kontrollutvalget plikter å følge
opp. Kontrollutvalget kan likevel velge å følge opp forhold i det framlagte årsoppgjørsnotatet
dersom de ønsker det. Det foreslås at kontrollutvalget vurderer å følge opp de forhold som er
nevnt ovenfor. Kontrollutvalget kan også legge til andre emner som skal følges opp dersom de
ønsker det.
Administrasjonen vil orientere om saken på kontrollutvalgets møte.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes har ingen kommentarer til det framlagte
årsregnskapet for 2016 ut over det som går frem av revisors årsoppgjørsnotat og revisjonsberetning.
Kontrollutvalget vi følge opp utvalgte merknader i revisors årsoppgjørsnotat
høsten 2017.

SANDNES, 20.04.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
Sandnes kommunes regnskap og årsmelding 2016 (link)
Revisjonsberetning Sandnes kommune;
Årsoppgjørsnotat Sandnes kommune
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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Tilbake til sakslista
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17/17 Kontrollutvalgets uttale til regnskap og
årsmelding 2016 - kommunale foretak
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00313-9
212
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.04.2017

Saknr
17/17

Bakgrunn:
Sekretariatet har bedt om å få tilsendt årsrapport og regnskap med revisjonsberetning for 2016
for de kommunale foretakene i Sandnes:
 Sandnes Parkering KF
 Sandnes Kunst- og kulturhus KF
 Sandnes Havn KF
 Sandnes Tomteselskap KF
 Sandnes Eiendomsselskap KF
Rogaland Revisjon IKS har også oversendt årsoppgjørsnotat 2016 for foretakene.

Saksutredning:
Nedenfor følger en kort oversikt over hovedtendenser i selskapenes regnskap for 2016 samt evt.
kommentarer fra revisor.
Sandnes Parkering KF:
Regnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på kr 2 619 131 og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 1 687 285. Styret har vedtatt at overskuddet skal overføres
disposisjonsfond.
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2016, og er av den oppfatning at årsregnskapet
er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets
særbudsjett og årsberetning.
Sandnes Havn KF
Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 4 813 420 og et regnskapsmessig mindreforbruk
på det samme beløpet. Overskuddet er vedtatt overført til disposisjonsfond.
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2016, og er av den oppfatning at årsregnskapet
er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets
særbudsjett og årsberetning.
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Sandnes kunst og kulturhus KF
Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på kr 1 046 571 og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 720 097. Overskuddet er avsatt til disposisjonsfond.
Investeringsregnskapet viser et merforbruk på 107.000,-. Merforbruket dekkes inn ved bruk
av udisponerte investeringsmidler fra 2015.
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2016, og er av den oppfatning at
årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har ingen kommentarer til
foretakets særbudsjett og årsberetning ut over at det gjøres oppmerksom på den usikkerheten
som er knyttet til krav på merverdiavgiftskompensasjon for utgifter til kulturaktiviteter.
Sandnes tomteselskap KF
Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 8 829 904. Overskuddet foreslås
disponert til annen egenkapital. Årets resultat framkommer ved negativt driftsresultat på 1,4
mill. kr., 5,3 mill. i utbytte fra selskap i samme konsern og 4,9 mill. kr. i renteinntekter.
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2016, og er av den oppfatning at årsregnskapet
er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets
særbudsjett og årsberetning.
Sandnes Eiendomsselskap KF
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 23 833 113 og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 5 145 122.
Egenkapitalen pr 31.12.2016 er på 466 mill. kr. Av total gjeld på 4,9 mill. kr er 4,8 mill. kr
langsiktig gjeld til Sandnes kommune.

Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2016, og er av den oppfatning at årsregnskapet
er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets
særbudsjett og årsberetning.
Oppsummering:
For nærmere omtale av de kommunale foretakene vises det til foretakenes vedlagte regnskaper
og årsmeldinger, samt til omtale i Sandnes kommunes årsmelding (link). Revisor har ikke
bemerket funn som tilsier at kontrollutvalget plikter å følge opp punkter for noen av foretakene
i 2016. Kontrollutvalget står likevel fritt til å bestemme om det er punkter som en ønsker å følge
opp.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ut over det som fremgår av revisors årsoppgjørsnotater og
revisjonsberetninger har kontrollutvalget i Sandnes ingen merknader til
årsmelding og årsregnskap for 2016 for de kommunale foretakene i
Sandnes:
 Sandnes Parkering KF
 Sandnes Kulturhus KF
 Sandnes Havn KF
 Sandnes Tomteselskap KF
 Sandnes Eiendomsselskap KF
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SANDNES, 19.04.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
Sandnes eiendomsselskap KF
Sandnes kunst- og kulturhus
Sandnes parkering 2016
Sandnes tomteselskap KF
Sandnes havn 2016
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake til sakslista
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18/17 Orientering fra administrasjonen økonomidirektøren

Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00075-15
030
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.04.2017

Saknr
18/17

Bakgrunn:
Som et ledd i sin tilsynsvirksomhet besluttet kontrollutvalget i sak 10/16 å invitere
kommunale ledere for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde.
Tidligere har rådmannen og kommunaldirektør for by og utvikling hatt slike orienteringer for
kontrollutvalget.

Saksutredning:
Til dette møtet er økonomidirektør Torunn Nilsen invitert for å orientere om sitt arbeids- og
ansvarsområde. Hun utfordres også til å nevne eventuelle områder der avdelingen har
utfordringer.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar økonomidirektørens gjennomgang til orientering.

SANDNES, 08.03.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Click here to enter text.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur
Tilbake til sakslista
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19/17 Skatteregnskapet for 2016 med kontrollrapport
fra Skatteetaten
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00153-22
232
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.04.2017

Saknr
19/17

Bakgrunn
Kontrollutvalget har mottatt «Årsrapport 2016» fra skatteoppkreveren i Sandnes og
«Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sandnes kommune», fra
Skatteetaten (se vedlegg). Kontrollrapporten er sendt til bystyret med kopi til kontrollutvalget.
I tråd med uttalelse fra Skattedirektoratet i 2004, legges skatteregnskapet fram for
kontrollutvalget til orientering. Skatteoppkrever er invitert til å orientere i møtet.

Saksutredning
Skatteregnskapet for 2016 viser en samlet skatteinngang på 11 078 mill. kr., noe som er en
reduksjon fra året før på 0,3%. Kommunens andel av skatteinntektene er på 2 268 mill. kr. Det
er en økning på 4,4% fra året før.
Kommunen har satt av 8 % til marginavsetning, noe som utgjør kr. 516 267 459,-. Dette er
midler som er holdt tilbake for å dekke utbetalingene av til gode skatt når skatteoppgjøret blir
klart påfølgende år. Gjeldende marginprosent anses ifølge skatteoppkrever som tilfredsstillende.
Ved utgangen av 2016 var totale skatterestanser på i alt kr. 209 068 411. Det er en nedgang
sammenlignet med 2015. Det er gjennomført arbeidsgiverkontroll knyttet til i alt 5% av
arbeidsgiverne i kommunen. Dette er i tråd med Skatteetatens krav.
Kontrollrapporten oppsummerer de ettersyn som Skatteetaten har utført i 2016, samt gir
kommentarer til det avlagte skatteregnskapet. I kontrollrapporten konkluderer skatteetaten med
at bortsett fra kommentaren ang. arbeidsgiverkontrollen har de ingen merknader.
Kontrollutvalget kan bare ta selve regnskapet til orientering. Revisjonshandlingene knytt til
dette regnskapet er en statlig oppgave. Kontrollutvalget har likevel en tilsynsrolle overfor
skatteoppkrever, og kan om ønskelig kommentere organisering av arbeidet m.v., i tillegg til at
utvalget har adgang til å bemerke forhold vedrørende samlede restanser og arbeidsgiverkontroll
Skatteoppkrever er invitert til møtet for å orientere nærmere om skatteregnskapet.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2016 til orintering.

SANDNES, 08.03.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Vedlegg:
Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren i Sandnes kommune
Kontrollrapport 2016 - Skatteetaten
Tilbake til sakslista
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20/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Byggesaker
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00362-4
217
Leni Tande

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.04.2017

Saknr
20/17

Bakgrunn
Kontrollutvalget behandlet på møte den 16.12.16 utkast til prosjektmandat vedr.
forvaltningsrevisjon av «Byggesaker». Prosjektet er valgt ut fra prioriterte prosjekter i vedtatt
plan for forvaltningsrevisjon. Bestillingen skjer innenfor rammen for vedtatt budsjett for
kontrollutvalget i Sandnes kommune. På dette møtet fattet kontrollutvalget slikt vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende tillegg/presiseringer:
 Revisor bes undersøke om det er forsøk på påvirkning av saksbehandlerne fra det politiske
miljøet/andre - hvem påvirker hvem?
 I hvilken grad kan kommunen kreve rekkefølgekrav i forbindelse med
byggesøknader/utbedringer?

Saksutredning
Revisor har sendt over et revidert prosjektforslag (se vedlegg), som danner grunnlag for
bestillingen.
Prosjektets formål er nå todelt:
 Det skal på den ene siden vurdere resultatene/effektene av omorganiseringen for om
lag to år siden.
 På den andre siden skal prosjektet undersøke brukernes tilfredshet med
byggesakstjenesten. Som en del av prosjektet ser revisor også på endringene i 2012.
.
Ut fra dette formålet, foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger:




Hva er resultatene/effektene av omorganiseringen av byggesak?
Hvorfor har ikke kommunen klart å redusere saksbehandlingstidene?
Er brukerne fornøyde med byggesaksbehandlingen?

Revisor foreslår en ramme for prosjektet på ca. 350 timer.
I bestillingsprosessen må kontrollutvalget vurdere om formålet, problemstillinger og øvrig
beskrivelse av prosjektet nå dekker det som kontrollutvalget ønsker å oppnå med denne
forvaltningsrevisjonen.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller prosjektet «Byggesaker» i tråd
med forslag til mandat og med de endringer og presiseringer som
kom fram i møtet.

SANDNES, 18.04.2017
Leni Tande
Førstekonsulent
Vedlegg:
RR Sandnes 2016 - Byggesaker - Mandat (nytt mandat)
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake til sakslista
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21/17 Statusoversikt april 2017
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00178-33
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.04.2017

Saknr
21/17

Bakgrunn:
Kontrollutvalget får til hvert møte fram en oppdatert oversikt over status på saker
kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor. Den viser status på
bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se
vedlegget.

Saksutredning:
Statusoversikten er kontrollutvalgets verktøy for å kunne følge med status på bestilte saker og
prosjekter. Under denne saken kan kontrollutvalget også ta opp spørsmål i tilknytning til
sakene. Det blir i tillegg lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til
pågående prosjekter og avklare endringer om det er nødvendig.
Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker som blir ferdig behandlet i inneværende
valgperiode. Til slutt kommer en oversikt over prioriteringer bystyret har vedtatt i gjeldende
Plan for forvaltningsrevisjon.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar statuosversikten pr. april 2017 til orientering.

SANDNES, 08.03.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Statusoversikt april
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake til sakslista
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Referat-/meldingssaker:
4/17 Endelig tilsynsrapport - Individuell plan for deltakere i
introduksjonsprogrammet.pdf
5/17 Orientering om vedtak i sak 14/17 i bystyrets møte
06.02.17: Forvaltningsrevisjon - Jordvern i Sandnes
6/17 Skatteinngang mars 2017

Tilbake til sakslista
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