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Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
34/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.10.2013 
 
VEDTAK: 

Kontrollutvalget i strand godkjenner protokollen fra møtet 24.10.2013 
 

Møtebehandling 
Det ble pekt på et par feil som sekretariatet retter opp. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i strand godkjenner protokollen fra møtet 24.10.2013 

 
 
 
35/13 Orientering om kommunens budsjett for 2014 og økonomiplan for 

2014 - 2017 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens orientering til etterretning.  
 

Møtebehandling 
Det ble satt fram nytt forslag til vedtak: ”Saken utsettes til neste møte” 
 
Votering 
Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte.  

 
 
 
36/13 Rapport selskapskontroll: Eierskapsforvaltning 
 
KONTROLLUTVALGET I STRAND TILRÅR KOMMUNESTYRET OG FATTE SLIKT 
VEDTAK: 

1. Kommunestyret i Strand tar rapporten om selskapskontroll ”Eierskaps-
forvaltning” til orientering. 

2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. Det gis tilbakemelding til kommunestyret via 
kontrollutvalget om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp ca. 6 
måneder etter kommunestyrets vedtak.  
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Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor presenterte rapporten.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
1. Kommunestyret i Strand tar rapporten om selskapskontroll ”Eierskaps-

forvaltning” til orientering. 
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 

konklusjoner og anbefalinger. Det gis tilbakemelding til kommunestyret 
via kontrollutvalget om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp ca. 
6 måneder etter kommunestyrets vedtak. 

 
 
 
37/13 Bestilling Forvaltningsrevisjon: Samhandlingsreformen 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Strand bestiller forvaltningsrevisjon ”Samhandlingsreformen” i 
tråd med forslag til mandat og med de endringer som kom fram i møtet.  
Kontrollutvalget ønsker rapporten levert til møtet 28.08.14. 

 
 

Møtebehandling 
Det ble sett fram forslag om endring av mandatet: Punktet om re-
innleggelser legges inn som nytt punkt 5 under hovedpunktet 
Utskrivingsklare pasienter.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand bestiller forvaltningsrevisjon ”Samhandlings-
reformen” i tråd med forslag til mandat og med de endringer som kom fram 
i møtet.  
Punktet re-innleggelser legges inn som nytt punkt 5 under hovedpunktet 
Utskrivingsklare pasienter. 
Kontrollutvalget ønsker rapporten levert til møtet 11.09.14. 

 
 
 
38/13 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon - framdriftsplan 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Strand ønsker å oppdatere gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon 
ved å …… 
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Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte bakgrunnen for saken om rullering av Plan for 
forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget ønsker å flytte legetjenester fra uprioriterte prosjekter til 
prioriterte prosjekter. 
Videre tas det inn ”Utsatte investeringer” inn som et uprioritert område. 
Det ble forslått følgende tillegg til vedtaket: ”å gjøre de endringer som er 
nevnt i protokollen” 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand ønsker å oppdatere gjeldende Plan for 
forvaltningsrevisjon ved å gjøre de endringer som er nevnt i protokollen. 

 
 
 
39/13 Kontrollutvalgets årsplan 2014 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Strand vedtar årsplanen 2013 med de endringene som kom 
fram i møtet  
Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering.  

 
Møtebehandling 
Det var ingen endringer som kom fram i møtet. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand vedtar årsplanen 2014 med de endringene som 
kom fram i møtet  
Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering.  

 
 
 
40/13 Statusoversikt november 2013 
 
 
VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikten oktober 2013 til orientering. 
 

 
Møtebehandling 
Se vedtak sak 31, der det ble vedtatt ny oppfølging av 
forvaltningsrevisjonen Eiendomsforvaltning vedlikehold – må legges inn i 
oversikten 
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Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikten oktober 2013 til orientering. 

 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
1/13 Artikkel 15 kommuner felt for ulovlig innkjøp - Stavanger Aftenblad 
 
 
 
 
EVENTUELT 
 
 
 
 
 
 
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 
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