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Kontrollutvalget i Strand kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Møterom: Heiahornet 
Dato: 02.02.2017 
Tidspunkt: Kl. 16.15 
Møtenr: 1 

 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
1/17 Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.2016 
2/17 Orientering fra administrasjonen: Kommunalleder for helse og omsorg 
3/17 Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.12.16  

4/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016 
5/17 Orienteringer fra administrasjonen - videre framdrift 
6/17 Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver - del II 
7/17 Statusoversikt - Prosjekter og kontroller pr. februar 2017 

  
 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 01.12.2016 - 02.02.2017 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

1/17 16/00040-20 Eierskapsoversikt i prioriterte selskaper i Plan for selskapskontroll 2017-2020 

   

 
Medlemsliste 

 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.97 07 19 25 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/vara-

medlemmer. 

 

 

Strand, 24.01.2017 

 

 

Edvard K.Tungland 

Leder av kontrollutvalget Leni Tande 

 Sekretariatet 

 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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1/17 Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00157-13 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 02.02.2017 1/17 

 

 

Protokoll fra forrige møte i kontrollutvalget 01.12.16 legges fram til kontrollutvalget for 

endelig godkjenning, 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 01.12.16. 
 

 

 

 

 

 

SANDNES, 22.12.2016 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 01.12.16 
Saksliste 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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2/17 Orientering fra administrasjonen: Kommunalleder 
for helse og omsorg 
 
Arkivsak-dok.  16/00044-18 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 02.02.2017 2/17 

 

Bakgrunn: 

Som et ledd i sin tilsynsvirksomhet besluttet kontrollutvalget i sak 22/16 å invitere 

kommunale ledere for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde.  

 

Saksutredning: 

Til dette møtet er kommunalleder for helse og omsorg, Tom Jakob Bru invitert for å orientere 

om sitt arbeids- og ansvarsområde. Han oppfordres til å si litt om følgende punkter: 

 

 Generelt om avdelinga: 

o Plassering i organisasjonen 

o Tjenestetilbud 

o Personale: tall på ansette, kompetanse, sykefravær 

o Budsjett og regnskap for enheten 

 Tanker om fremtiden: 

o Tjenestebehov/tilbud – utfordringer/endringer 

o Kompetansebehov 

o Evaluering/utvikling 

 Kontroll og tilsyn 

o Har det vært forvaltningsrevisjoner innen noen av tjenestene de siste 5 årene, i 

så fall, hva har disse ført til? 

 

Det er satt av ca 45 min til orienteringen inklusiv spørsmål og dialog. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand tar gjennomgangen til kommunalleder for helse og 
omsorg til orientering. 

 

 

SANDNES, 22.12.2016 

 
 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

Click here to enter text. 
Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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3/17 Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 
31.12.16  
 
Arkivsak-dok.  16/00031-20 

Arkivkode.  212  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 02.02.2017 3/17 

 

Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 – pålegger kontrollutvalget å fremme forslag til budsjett for 

kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette medfører også at kontrollutvalget har ansvar 

for oppfølging av eget budsjett og regnskap. 

 

Saksutredning 

Vi har satt opp en regnskapsoversikt pr. 31.12.2016 basert på regnskapstall fra kommunen og 

oversikter fra revisor og sekretariat om forbruk i 2016. 

 

Regnskapsoversikten viser at kontrollutvalgets utgifter totalt pr. 31.12.16 beløper seg på 

kr.896 383,-. Dette inkluderer alle utgifter til kontrollutvalget inklusive kjøp av tjenester fra 

revisor og sekretariat. Budsjettrammen for 2016 var på kr. 946 300,-. 

 

Utgifter til sekretariat og revisjon er omtrent i tråd med opprinnelig budsjett. Samlet sett er det 

et lite mindreforbruk på utgifter vedrørende kontrollutvalget. Det totale forbruket i 2016 utgjør 

ca. 95% av vedtatt budsjett. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand tar regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 
31.12.16 til orientering. 
 

 

 

 

SANDNES, 24.01.2017 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

Vedlegg:  

Regnskapsoversikt pr. 31.12 16 
Saksliste 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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4/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00040-16 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 02.02.2017 4/17 

 

Bakgrunn  
Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Årsmeldingen 

oppsummerer kontrollutvalgets arbeid i året som har gått.  

 

Saksutredning  

Sekretariatet har utarbeidet forslag til «årsmelding 2016» for kontrollutvalget i Strand. 

Årsmeldingen gir en oversikt over kontrollutvalgets arbeid med:  

o Løpende tilsyn med kommunes forvaltning,  

o Regnskap og revisjon 

o Forvaltningsrevisjoner 

o Selskapskontroller 

o Kontrollutvalgets budsjett og regnskap  

o Andre arbeidsoppgaver kontrollutvalget har hatt i 2016.  

 

Som det framgår av årsmeldingen har kontrollutvalget i det vesentligste nådd de mål som ble 

satt i årsplanen for 2016. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand vedtar den framlagte årsmeldingen for 2016. 
 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Strand til orientering. 

 

 

 

SANDNES, 22.12.2016 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2016 - Strand kontrollutvalg 
Saksliste 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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5/17 Orienteringer fra administrasjonen - videre framdrift 
 
Arkivsak-dok.  16/00044-20 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 02.02.2017 5/17 

 

Bakgrunn: 

Som et ledd i kontrollutvalgets tilsynsvirksomhet vedtok kontrollutvalget i møte 09.06.16 en 

plan for invitasjon av kommunale ledere. Følgende kommunale ledere ble invitert for å 

orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde: 

 Kommunalleder for tekniske tjenester 

 Kommunalleder for oppvekst og levekår 

 Kommunalleder for helse og omsorg 

 Rådmann 

 

Saksutredning: 

Fram til nå har alle vært og gitt en orientering, utenom kommunalleder for helse og omsorg 

som er invitert til dette møtet. 

 

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget tar stilling til om de ønsker flere orienteringer fra 

administrasjonen. Om ønskelig kan det inviteres ledere fra de ulike tjenesteområdene. Før det 

evt. sendes en invitasjon bør utvalget formulere noen stikkord på hva de først og fremst 

ønsker at det orienteres om. 

 
Forslag til aktuelle ledere kan være innenfor: 

 Barnevern (her er det bestilt forvaltningsrevisjon) 

 Innvandring og integrering 

 Helsestasjon 

 Grunnskoletilbud 

 Bygg og eiendom 

 

Vedlagt til saken følger en oversikt på de forskjellige tjenesteområdene underlagt den enkelte 

kommunalleder. Saken legges fram til diskusjon i kontrollutvalget, og legges derfor fram uten 

forslag til vedtak. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 
Strand, 24.01.2017 

Saksliste 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

Vedlegg: Notat - Tjenesteområder i Strand 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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6/17 Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver - del II 
 
Arkivsak-dok.  16/00040-12 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 01.12.2016 49/16 

2 Kontrollutvalget i Strand 02.02.2017 6/17 

 
Kontrollutvalget i Strand har behandlet saken i møte 01.12.2016 sak 49/16 
 

Møtebehandling 

Saken ble foreslått utsatt til neste møte pga tidsrammen for møtet var utgått. 

 

Votering 

Forslag til å utsette saken til neste møte ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Saksfremlegg 
 

Bakgrunn  
I forbindelse med opplæring av kontrollutvalget vedtok kontrollutvalget en plan for videre 

oppfølging. I tråd med denne planen skal kontrollutvalget ha en ny gjennomgang av 

kontrollutvalgets viktigste oppgaver og arbeidsområde. 

 

Saksutredning  
Sekretariatet har laget en ny presentasjon som vi vil gjennomgå i dette møtet. Det legges opp 

til at utvalget kan stille spørsmål underveis.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand tar sekretariatets gjennomgang til orientering. 
 

 

 

SANDNES, 18.11.2016 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

Saksliste 

Click here to enter text. 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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7/17 Statusoversikt - Prosjekter og kontroller pr. februar 
2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00200-20 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 02.02.2017 7/17 

 

Saksutredning: 

Under denne saken kan kontrollutvalget ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir også 

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 dette møtet er det følgende endringer i oversikten: 

- Rapporten «kommunalt arkiv» ble behandlet i kontrollutvalgets møte 01.12.16 

- Selskapskontrollen Ivar forventes levert mai 2017 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikten pr. februar til orientering. 
 

 

 

 

SANDNES, 04.01.2017 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt pr. februar 2017 
Saksliste 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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Referatsaker / meldinger 

1/17 - Eierskapsoversikt i prioriterte selskaper i Plan for selskapskontroll 

2017-2020 

Saksliste 





 


  
 


Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 


12.12.2016 


STRAND KONTROLLUTVALG 
ÅRSMELDING 2016 


Utsikt mot Jørpeland fra Ådnanes, Foto: Ingeborg Tungland 
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Innledning 


Kontrollutvalget er et lovpålagt organ som skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen 


på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget er direkte underlagt kommunestyret, og 


rapporterer og innstiller derfor også til kommunestyret. 


Kontrollutvalget sine hovedoppgaver i følge loven og forskriften er som følger: 


 Føre løpende tilsyn med kommunen sin forvaltning  


 Oppgaver knyttet til revisjon og årsregnskap  


 Se til at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon  


 Se til at det blir gjennomført kontroll med kommunen sitt eierskap i selskap (selskapskontroll)  


 Lage forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen  


Kontrollutvalgets årsmelding er en del av kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret, 


som gir en samlet oppsummering av kontrollutvalgets arbeid gjennom året.  


Kontrollutvalgets arbeid i 2016 


Kontrollutvalget har i 2016 hatt 6 møter og har behandlet i alt 50 saker. I tillegg kommer 


referat-meldingssaker og saker tatt opp under «eventuelt». 


 


Sett opp mot kontrollutvalgets årsplan for 2016 er målene i det alt vesentligste oppnådd. 


Løpende tilsyn med forvaltningen 


Som et ledd i kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen har kontrollutvalget i løpet av året 


invitert administrative ledere til å orientere kontrollutvalget i aktuelle saker. Følgende har vært 


inne og orientert i løpet av 2016:  


28.01.2016 Økonomisjef Hanne Karin F. Krog orienterte om kommunens budsjett 2016 og 


økonomiplan 2016-2019 


28.04.2016 Rådmann Jon Ola Systad og Hanne Karin F. Krog orienterte om Strand kommunes 


årsregnskap 2015. Rådmann gav også en tilbakemelding knyttet til ny plan for 


forvaltningsrevisjon.  


09.06.2016 Økonomisjef Hanne Karin Fjelde Krog orienterte om kommunes regnskap pr. 1. tertial 


2016. 


08.09.2016 Kommunalleder for tekniske tjenester Jan Leland orienterte om sitt arbeids- og 


ansvarsområde. 


20.10.2016 Kommunalleder for oppvekst og levekår Marianne Skogerbø orienterte om sitt arbeids- 


og ansvarsområde. Økonomisjef Hanne Karin F. Krog orienterte om kommunens 


regnskap pr.2. tertial 2016. 


01.12.206 Rådmann Jon Ola Syrstad orienterte om sitt arbeids- og ansvarsområde. 


 Økonomisjef Hanne Karin F. Krog orienterte om kommunens budsjett for 2017 og 


økonomiplan 2017-2020. Kommunalleder for tekniske tjenester Jan Leland orienterte 


om status i sak 90050 – svar på avslag og om oppfølging av tvangsmulkt. 


Regnskap og revisjon 


Kontrollutvalget har ansvar for å se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. For å 


følge opp dette har kontrollutvalget bedt revisor orientere om sin revisjonsstrategi for 2016. 


Oppdragsansvarlig revisor har videre avgitt lovpålagt uavhengighetserklæring og lagt fram 


revisors engasjementsbrev til kontrollutvalget.  


Kontrollutvalget har i tråd med regelverket behandlet følgende saker knyttet til kommunens 


regnskap og budsjett:  


 Gitt uttale til Strand kommunes årsregnskap 2015  
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 Behandlet skatteregnskap 2015 med kontrollrapport fra skatteetaten 


 Orientering om kommunens regnskap pr.1.tertial 2016 


 Orientering om kommunens regnskap 2.tertial 2016 


 


Kontrollutvalget har fulgt opp revisors merknad i revisjonsberetningen 2015 om brudd på 


skattebetalingsloven § 5-12. 


Nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 


Kontrollutvalget har i løpet av 2016 utarbeidet nye planer for forvaltningsrevisjon og 


selskapskontroll for perioden 2017 – 2020. Planene bygger på en overordnet analyse levert av 


revisor samt innspill fra sentrale politikere og administrasjonen. Kommunestyret vedtok 


begge planene i sitt møte den 09.11.2016. 


Forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget skal årlig se til at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon iht. vedtatt plan 


og budsjettramme. Kontrollutvalget i Strand har budsjettramme til å bestille en til to 


forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller i året. 


 


I løpet av 2016 har kontrollutvalget bestilt følgende rapport som blir levert i 2017:  


 Barnevernet – Samarbeid med andre instanser 


I løpet av 2016 har kontrollutvalget behandlet følgende rapporter: 


 Spesialundervisning i et brukerperspektiv 
Funn/anbefalinger:  


- Revisor anbefalinger knytter seg i hovedsak til å arbeide videre med målsettingen på å være på 


eller over nasjonal nivå og videre avdekke årsaken til den høye andelen elever med 


spesialundervisning. 


 


 Kommunalt arkiv 
Funn/anbefalinger: 


- Revisors anbefalinger knytter seg i hovedsak til å utarbeide rutiner og styrke tiltak for 


praktisering av rutiner slik at arkivet blir mest mulig komplett. Ved innkjøp av nye systemer 


bør det utarbeides rutiner hvor arkivtjenesten har en mer aktiv rolle for å sikre integrasjon 


mellom fagsystemer og sak-/arkivsystem. 


 


Kontrollutvalget hadde i løpet av 2016 oppfølging av følgende rapport:  


 Spesialundervisning i et brukerperspektiv 


 


Alle rapportene blir sendt til kommunestyret for sluttbehandling. Kontrollutvalget oversender 


også fortløpende melding om oppfølginger av rapporter til kommunestyret.  


Selskapskontroller 


Kontrollutvalget har ansvar for å se til at det blir ført kontroll med forvaltningen av 


kommunen sine interesser i selskap mm (selskapskontroll). Kontrollutvalget har ansvar for å 


bestille selskapskontroller i tråd med vedtatt plan og budsjettramme.  


 


I løpet av 2016 har kontrollutvalget bestilt følgende rapporter: 


 Ivar IKS (med leveranse i 2017) 


 Obligatorisk eierskapskontroll (med leveranse i 2020) 


Kontrollutvalget hadde i løpet av 2016 oppfølging av følgende rapport:  


 Lyse Energi AS 
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Kontrollutvalgets budsjett og regnskap 


Kontrollutvalget skal i følge kontrollutvalgsforskriften utarbeide forslag til budsjett for kontroll 


og tilsynsvirksomhetene i kommunen. Kontrollutvalget behandlet budsjettet for kontroll og 


tilsyn 2017 i møtet 20.10.16, og har sendt det over til kommunestyret for godkjenning. 


For å følge opp sitt budsjettansvar har kontrollutvalget behandlet tertialvise regnskapsrapporter 


for sitt budsjettområde.  


Andre oppgaver 


Utenom saker som nevnt ovenfor har kontrollutvalget i 2016 også behandlet følgende saker: 


 Utarbeiding av møteplan, årsplan og årsmelding. 


 Opplæring av kontrollutvalget etter vedtatt plan 


Kontrollutvalget ser det som viktig å holde seg oppdatert i forhold til sitt fagområde. I den 


forbindelse har leder av kontrollutvalget deltatt på Forum for kontroll og tilsyn sin 


fagkonferanse på Sandnes i nov. 2016. 


Organisering 


Administrasjon 
Kontrollutvalget skal ha en egen administrasjon for at utvalget skal være uavhengig av både 


revisor og den kommunale administrasjonen. Det er Rogaland Kontrollutvalgssekretariat som 


ivaretar administrasjons-oppgavene for kontrollutvalget i Strand. Sekretariatet har 3 ansatte, 


der en av disse arbeider spesielt mot kontrollutvalget i Strand. Administrasjonen har ansvar 


for at kontrollutvalget sine saker er tilstrekkelig utredet og at vedtak blir fulgt opp. 


Sekretariatet har møteplikt på kontrollutvalgets møte. 


 


Strand kommune kjøper sine revisjonstjenester fra Rogaland Revisjon IKS. En representant 


herfra har møte og talerett på kontrollutvalgets møter, og det har vært en eller flere 


representanter til stede på alle møtene. 


 


Ordfører har møterett i kontrollutvalget, men har ikke deltatt på møter i 2016. 


Kontrollutvalgets medlemmer 


Kontrollutvalget har følgende medlemmer og varamedlemmer: 


 


Medlemmer:   Varamedlemmer 


Edvard K. Tungland Leder  1. 


2. 


3. 


1. 


2. 


Hilde Marie Fjetland 


Ellen Karender Nestleder  Emil Kulizade 


Grim Lura   Cecilie Westergard 


Åge Gjørøy   Eli Frafjord 


Hogne Fjellanger   Magnar Hapnes 


 


 


 


 
Jørpeland, 2.februar 2017 


Kontrollutvalget i Strand 


_____________________ 


Edvard K. Tungland 


Leder i kontrollutvalget 








 


STRAND KOMMUNE 


KONTROLLUTVALGET 2015-2019 
 


Medlemmer:   


 Navn Parti Mobil 


Leder Edvard K. Tungland  Ap 488 92 515 


Nestleder Ellen Karender  Ap 993 96 157 


 Grim Lura  Ap 920 59 967 


 Åge Gjørøy  Krf 905 97 371 


 Hogne Fjellanger H 909 75 915 


    


Varamedlemmer:   


1. Hilde Marie Fjetland  Ap 476 26 127 


2. Emil Kulizade  Ap 47 62 06 02 


3. Cecilie Westergard  Ap 936 48 507 


1.    


2. Magnar Hapnes  V 930 41 421 


    


Andre:    


Ordfører Irene Heng Lauvsnes  51 74 30 05 


Rådmann Jon Ola Syrstad  415 67 399 


Pol.sekretariat Geir Bolme  975 85 565 


RKS sekretariat Leni Tande  970 71 925 


 



mailto:Edvard.tungland@lyse.net

mailto:ellenkarender@hotmail.com

mailto:Lura.grim@gmail.com

mailto:a.gjoroy@online.no

mailto:hogne@turnoveras.no

mailto:Hilde.marie.fjetland@lyse.net

mailto:Emil.kulizade@gmail.com

mailto:Cecilie_westergaard@hotmail.com

mailto:Magnar.hapnes@lyse.net

mailto:ordforer@strand.kommune.n

mailto:Jon.ola.syrstad@strand.kommune.no

mailto:geir.bolme@strand.kommune.no

mailto:Leni.tande@sandnes.kommune.no
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Strand kontrollutvalg 
         


 


Arkivkode : 212 


Saksnr. : 16/00031 


Regnskapsoversikt pr. 31.12.16 


 


 


Art   


Vedtatt 
budsjett  


2016 
Forbruk 3. 


Tertial % 


105025 Tapt arbeidsforteneste 
 


1 719  
 105062 Kjøregodtgjørelse -  trekkpliktig 


 
33  


 108002 Godtgjørelse politikere 75 000  74 257  99,0 % 


109900 Arbeidsgiveravgift 10 600  10 621  100,2 % 


110030 Abonnement tidsskrifter 5 000  400  8,0 % 


110000 Kontormateriell 4 000  
  111510 Kommunal bevertning 


 
3 076  


 115001 Kursavgifter / Kursmidler kontrollutvalget 17 000  900  5,3 % 


116080 Kjøregodtgjørelse - Km. godtgjørelse 2 000  423  21,2 % 


116500 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 9 000  
  117001 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 2 000  514  25,7 % 


119570 Kontingenter (FKT) 
 


4 200  
 120000 Kjøp og finansiell leasing av utstyr 


   122040 Leie kontormaskiner 
   137000 Kjøp konsulenttjenester fra andre 5 500  


  190000 Renter 
   


 


Utgifter vedr. kontrollutvalget 130 100  96 143  73,9 % 


135000 Budsjett fra Kontrollutvalgssekretariatet  155 000  155 000  100,0 % 


137500 Budsjett fra Rogaland Revisjon IKS 661 200  645 240  97,6 % 


142900 MVA som gir rett til mva kompensasjon 
 


200 105  
 172900 Kompensasjon for merverdiavgift 


 
-200 105  


 


 


Budsjettramme kontroll og tilsyn  946 300  896 383  94,7 % 


     Regnskapsoversikt fra Rogaland Revisjon IKS 
   


 
Regnskapsrevisjon, attestasjoner mv. 395 200  381 900  96,6 % 


 
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll 266 000  263 340  99,0 % 


 
Sum Revisjonens oversikt 661 200  645 240  97,6 % 


 


 


 
Leni Tande 


Førstekonsulent 
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KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Strand 
 


Møtenr.: 


6 


Møtedato: 


01.12.2016 


Utvalgssaksnr.: 


44/16 - 50/16 


Disse møtte: 
Edvard K. Tungland 
Ellen Karender 
Grim Lura 
Åge Gjørøy 
Hogne Fjellanger 


Forfall / varamedlemmer: 
 
 


Andre tilstede: 
Fra Strand kommune: rådmann Jon Ola Syrstad til sak 45/16, økonomisjef Hanne K. F. 
Krog til sak 46/16, kommunalleder for tekniske tjenester Jan Leland til meldingssak 
9/16. 
Fra Rogaland revisjon IKS, revisor Therese Kristiansen til sak 47/16 
Fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat førstekonsulent Leni Tande 
 


 


 Side 


Saker til behandling 


44/16 16/00157-11 Godkjenning av protokoll fra møte 20.10.2016 2 


45/16 16/00044-12 Orientering fra administrasjon: Rådmann 2 


46/16 16/00033-3 
Orientering om kommunens budsjett 2017 og økonomiplan 
2017-2020 


3 


47/16 15/00043-9 Rapport forvaltningsrevisjon "kommunalt arkiv" 3 


48/16 16/00041-1 Kontrollutvalgets årsplan 2017 5 


49/16 16/00040-12 Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver - del II 5 


50/16 16/00200-17 Statusoversikt prosjekt og kontroller pr. desember 2016 6 


Referat-/meldingssaker 


7/16 16/00037-18 
Melding om vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-
2020 


6 


8/16 16/00038-8 Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 6 


9/16 16/00044-11 Sak 90050, Svar på avslag 6 
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Eventuelt 


    


 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
44/16 Godkjenning av protokoll fra møte 20.10.2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 20.10.16. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 20.10.16. 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
45/16 Orientering fra administrasjon: Rådmann 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens gjennomgang til orientering 
 


 
 


Møtebehandling 
Rådmann orienterte om sitt ansvars- og arbeidsområde. Sekretariatet 
sender rådmannens presentasjon til kontrollutvalget. 
 
Votering 
Forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens gjennomgang til orientering 
 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
46/16 Orientering om kommunens budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


 


Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens orientering til etterretning. 
 
 


Møtebehandling 
Økonomisjefen orienterte.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens orientering til etterretning. 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
47/16 Rapport forvaltningsrevisjon "kommunalt arkiv" 
 
 
KONTROLLUTVALGET I STRAND INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE 


FØLGENDE VEDTAK: 
 


Kommunestyret i Strand tar forvaltningsrevisjonen «kommunalt arkiv» til 
orientering. 
 
Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens 


konklusjoner og anbefalinger. 


Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om 


hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter kommunestyret 


sitt vedtak. 
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Møtebehandling 
Revisor orienterte 
 
Til revisjonens anbefalinger ønsker kontrollutvalget å legge til følgende: 


 Til kulepkt.4: Vi er spesielt bekymret for restanselisten til plan og 
forvaltning. 


 


 Til kulepkt.8: Vi ønsker spesielt fokus på arkivering av e-poster. 
 
Kontrollutvalget satte frem følgende tilleggsforslag om et kulepkt.9 til 
revisjonens anbefalinger: 
 


 For en raskere og sikrere saksbehandling ber vi rådmann se på 
muligheten for at all e-post inn til kommunens saksbehandlere skal 
kreere en direkte kopi til postmottak. 


 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endringer gjort i møte. 
 
Vedtak 
Kommunestyret i Strand tar forvaltningsrevisjonen «kommunalt arkiv» til 
orientering. 
 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets tilleggspunkt til revisjonens 
anbefalinger:  


 Til kulepkt.4: Vi er spesielt bekymret for restanselisten til plan og 
forvaltning. 


 


 Til kulepkt.8: Vi ønsker spesielt fokus på arkivering av e-poster. 
 
Nytt pkt.9 til revisjonens anbefaling: 


 For en raskere og sikrere saksbehandling ber vi rådmann se på 
muligheten for at all e-post inn til kommunens saksbehandlere skal 
kreere en direkte kopi til postmottak. 


 
Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. 
 
Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om 
hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter kommunestyret 
sitt vedtak. 
 
 
 


[Lagre]  
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48/16 Kontrollutvalgets årsplan 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand vedtar kontrollutvalgets årsplan 2017 
 
Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering 


 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget ber sekretariatet med revisjonen vurdere om det er mulig 
å bestille en selskapskontroll med de andre eierkommunene, iht plan for 
selskapskontroll. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand vedtar kontrollutvalgets årsplan 2017 
 
Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
49/16 Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver - del II 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand tar sekretariatets gjennomgang til orientering. 
 


Møtebehandling 
Saken ble foreslått utsatt til neste møte pga tidsrammen for møtet var 
utgått. 
 
Votering 
Forslag til å utsette saken til neste møte ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 


[Lagre]  
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50/16 Statusoversikt prosjekt og kontroller pr. desember 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikten pr. desember 2016 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikten pr. desember 2016 til 
orientering. 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
7/16 Melding om vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 


Det var ingen kommentarer til meldingen. 
 
8/16 Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 


Det var ingen kommentarer til meldingen. 
 
9/16 Sak 90050, Svar på avslag 


Kommunalleder Jan Leland orienterte om status i saken. Kontrollutvalget 
stilte spørsmål og var ellers tilfredse med orienteringen. 
 
Jan Leland orienterte også om kontrollutvalgets forespørsel fra forrige 
møte under «eventuelt» om oppfølging av tvangsmulkt. Rådmannens 
svarbrev til kontrollutvalget ang. saken ble lagt på bordet i møtet. 
 


 
 
EVENTUELT 
 
Kommunens varslingssystem 
Leder orienterte om deltakelse på Høstkonferansen i Sandnes 17.11. Fra 
programmet trakk han spesielt fram tema "Varslinger" ved fylkesrådmann Trond 
Nerdal. Han stilte også spørsmål om ikke Kontrollutvalget bør be om en orientering 
om dette viktige arbeidet i Strand. 
 
Forslag til vedtak: 
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Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om hvordan varslingsarbeidet er organisert 
i Strand kommune, hvor mange saker som kommer inn og om mulig hvilke saker det 
dreier seg om. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
Edvard K.Tungland 
Leder av kontrollutvalget     Leni Tande 
        Sekretær for kontrollutvalget 
dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 








Oversikt på kommunale tjenester i Strand kommune 


Kommunalavdelinger: Tjenesteområder/Virksomheter: 


Kommunalavdeling Helse og Omsorg 
Kommunalleder: Tom Jakob Bru 
 
 


Institusjoner 
Kommunehelse 
Koordinerende enhet (KE) 
PUH boliger 
Psykiatri 
Åpen omsorg 
 


Kommunalavdeling Oppvekst og Levekår 
Kommunalleder: Marianne Skogerbø 
 
 


Barneverntjenesten 
Barnehagetilbud 
Helsestasjonstjenesten (familiens hus) 
Grunnskoletilbud 
SFO 
Kulturtjenesten 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
Sosialtjenesten (NAV) 
 


Kommunalavdeling Teknisk  
Kommunalleder: Jan Leland 
 


Brann  
Bygg og Eiendom 
Plan og forvaltning 
Vann og avløp 


 


(hentet fra kommunens hjemmeside som er oppdatert 26.10.16) 
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Strand kontrollutvalg         


 


Arkivkode : 033 


Saksnr. : 16/00040 


Eierskapsoversikt i prioriterte selskaper i Plan for 
selskapskontroll 2017-2020 


 


Oversikt over eiere i prioriterte selskap etter plan for selskapskontroll 2017-2020, Strand: 


 
1) Avanti Ryfylke AS (Heleid AS) 


Eierskap: Strand 60% 


Hjelmeland 30% 


Forsand 10% 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------- 
2) Lysefjorden utvikling (Deleid AS)  


Eierskap: Ryfylke IKS 42% 


Private/statlige 27,6%  


Stavanger 9,60% 


Forsand 9,60% 


Strand 5% 


Hjelmeland 1,60% 


Sandnes 1,60% 


Suldal 1,6% 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------- 
3) Reisemål Ryfylke (Deleid AS)  


Eierskap: Statlig/privat 55,9%  


Hjelmeland 10,44% 


Suldal 8,82% 


Strand 7,60% 


Sauda 7,35% 


Finnøy 5,6% 


Forsand 5,15% 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------- 
4) Ryfylke IKS (Interkommunalt samarbeid på tvers av kommunene) 


Eierskap: Strand 20% 


Forsand 20% 


Hjelmeland 20% 


Sauda 20% 


Suldal 20% 


 


 


 
Leni Tande 


Førstekonsulent 
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Strand kontrollutvalg 


 


Arkivkode : 217 


Saksnr. : 16/00200 


Statusoversikt pr. februar 2017 


 


Saker1 fra bestilling til behandling i kontrollutvalget 


Forvaltningsrevisjoner 
Vedtatt 
bestilt 


Avtalt 
tidsbruk 


Status/ 
Antatt ferdig 


Kommentar 


Barnevernet – Samarbeid med andre 
instanser 


20.10.16 250  Forventet levert 01.06.2017 


Selskapskontroller     


Ivar IKS 09.06.16 26  Forventet levert mai 2017 


Obligatorisk eierskapskontroll 08.09.16   Forventet levert til første møte i 2020 


Andre saker     


1.      


Saker under politisk behandling og til videre oppfølging 


Forvaltningsrevisjoner 
Vedtatt 
bestilt 


Behandlet i 
KU 


Behandlet i 
Kst 


Planlagt 
fulgt opp 


Kommentarer 


1. Kommunalt arkiv (m/nytt mandat) 09.06.16 01.12.16    


      


Selskapskontroller      


1.       


Andre saker      


1.       


2.       


Avsluttede saker 


Forvaltningsrevisjoner 
Vedtatt 
bestilt 


Behandlet 
i KU 


Behandlet i 
Kst 


Fulgt opp 
av KU 


Kommentar 


1. Spesialundervisning i et 
brukerperspektiv 


28.05.15 28.01.16 27.04.16 20.10.16 Ferdig behandlet 


2.       


3.       


4.       


Selskapskontroller      


1. Lyse Energi AS 28.08.14 27.08.15 16.12.2015 08.09.16 Ferdig behandlet 


2.       


3.       


4.       


Andre saker      


1. Overordnet analyse (forvaltningsrevisjon) 23.04.15 28.01.16 - - Ferdig behandlet 


2. Overordnet analyse (selskapskontroll) 23.04.15 08.09.16 - - Ferdig behandlet 


 


 


 


 


Leni Tande 


Førstekonsulent 


                                                 
1 Forhold vedrørende en sak er markert med kursiv 





