
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 

 

KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE 
PROTOKOLL 

 
 

 
 
 
Utvalg:  
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Møtenr.: 
2 / 2013 

Møtedato: 
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Utvalgssaksnr.: 
9/13 - 13/13 

Disse møtte: 
Harald Arvid Alvestad 
Lars Sigmundstad  
Marie Stokka 
Sveinung Langvik 
Carleen Hettervik 

Forfall / varamedlemmer: 
Ingen forfall 
 

Andre tilstede: 
Leder av PPT Malin Smith til sak 9. Innkjøpsansvarlig Bente Aanestad Fjelde til sak 10. 
Skatteoppkrever Aslaug Kolstad, til sak 11, Økonomisjef Hanne Karin F. Krog til sak 12 
Oppdragsansvarlig Tore Kristensen møtte fra Rogaland Revisjon IKS. 
Seniorrådgiver Per Kåre Vatland møtte fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS. 
 
 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
Protokollen var ikke lagt ved innkallingen på papir, men lå ved den elektroniske. 
Dette vil bli rettet fra neste møte. 
    
 
 
9/13 Orientering om PPT 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget tar administrasjonen sin redegjørelse til orientering 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar administrasjonen sin redegjørelse til orientering 
 
 
Behandling: 
Leder for PPT orienterte om PPT.  
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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10/13 Oppfølging rapport forvaltningsrevisjon: Innkjøp 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
• Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
• Saken oversendes kommunestyret til orientering 
 

Vedtak: 
• Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
• Saken oversendes kommunestyret til orientering 
 
 
Behandling: 
Innkjøpsansvarlig orienterte om oppfølgingen av rapporten 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 
 
11/13 Skatteregnskapet for 2012 m/kontrollrapport - Strand kommune 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Kontrollutvalget i Strand har skatteregnskapet for 2012 med kontrollrapport fra 

Skatteetaten til orientering. 
2. Saken videresendes kommunestyret i Strand til orientering. 
 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget i Strand tar skatteregnskapet for 2012 med kontroll-

rapport fra Skatteetaten til orientering. 
2. Saken videresendes kommunestyret i Strand til orientering. 
 
 
Behandling: 
Skatteoppkrever orienterte om skatteregnskapet.  
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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12/13 Årsregnskap m/ årsmelding for 2012 - Strand kommune 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand har ingen/følgende kommentarer til årsregnskapet 2011 for 
Strand kommune ut over det som kommer fram i revisjonsberetningen og 
årsoppgjørsnotatet 2011. 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget i Strand har ingen kommentarer til årsregnskapet 2012 for 
Strand kommune ut over det som kommer fram i revisjonsberetningen og 
årsoppgjørsnotatet 2012. 
Kontrollutvalget ber likevel kommunestyret merke seg revisors kommentar 
på side 3, 3. avsnitt, om tertialrapporteringen 
 
 
Behandling: 
Økonomsjefen orienterte om årsregnskap 2012 

Revisjonen opplyste om en oppdatering i årsoppgjørsnotat, som blir gjort i 
det som blir sendt over til kommunestyret.  

Kontrollutvalget satte farm følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har ingen kommentarer til årsregnskapet utover det som 
kommer fram i revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat 2012. 
Kontrollutvalget ber likevel kommunestyret merke seg revisors kommentar 
på side 3, 3. avsnitt om tertialrapporteringen.  
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 
 
13/13 Statusoversikt april 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikt for april 2013 til orientering. 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikt for april 2013 til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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REFERATSAKER/MELDINGER 
 
1/13 Åpenhetsrapport 2012 
 
 
2/13 Henvendelse fra innbygger vedr. Forurensning av brønn 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
Leder av kontrollutvalget 
        Sekretær for kontrollutvalget 


