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Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
9/14 Godkjenning av protokoll fra møte den 30. januar 2014 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 30. januar 2014. 
 

Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 30. januar 
2014. 

 
 
 
10/14 Årsregnskap og årsmelding 2013 - Strand kommune 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Strand har ingen kommentarer til det framlagte årsregnskapet 
for 2013 ut over det som går frem av revisjonsberetning og revisors 
oppgjørsnotat.  

 
Møtebehandling 
Fungerende økonomisjef orienterte om årsregnskapet 2013. 
Under behandling av årsmelding og årsregnskap ble det pekt på at 
avskrivninger ikke blir tatt med i budsjettet, noe som gir et misvisende 
bilde av totalrammen for budsjettet. Både revisor og regnskapsansvarlig 
var enig om dette. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand har ingen kommentarer til det framlagte 
årsregnskapet for 2013 ut over det som går frem av revisjonsberetning og 
revisors oppgjørsnotat. 
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11/14 Skatteregnskapet for 2013 m/kontrollrapport fra Skatteetaten - Strand 
kommune 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Strand tar skatteregnskapet for 2013 til orientering. 
Saken videresendes kommunestyret til orientering. 

 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om bakgrunn for at kontrollutvalget behandler 
skatteregnskapet.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar skatteregnskapet for 2013 til orientering. 
Saken videresendes kommunestyret til orientering. 

 
 
 
12/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen: Oppfølging av politiske 

vedtak. 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten ”Oppfølging av politiske vedtak” til orientering. 
Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. 

 
Møtebehandling 
Politisk sekretær orienterte om hvordan administrasjonen har fulgt opp 
forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av politiske vedtak». Eksempel på liste 
over oppfølging politiske vedtak ble delt ut i møte.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten ”Oppfølging av politiske vedtak” til orientering. 
Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. 
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13/14 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av kommunale 
bygg.  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
Melding om oppfølgingen sendes kommunestyret til orientering.  

 
Møtebehandling 
Kommunalleder orienterte om status på rapporten «Vedlikehold av 
kommunale bygg». 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
Melding om oppfølgingen sendes kommunestyret til orientering. 

 
 
 
14/14 Bestilling forvaltningsrevisjon: Barnevern ev utvelgelse av nytt 

område 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget velger å utsette bestillingen av forvaltningsrevisjonen Barnevern i 
denne omgang, siden administrasjonen har satt i gang en ekstern gjennomgang 
av barnevernet.  
Kontrollutvalget tar sikte på å bestille en ny forvaltningsrevisjon i møtet i august, 
der teamet bestemmes i møtet i juni.  

 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsker å få den eksterne rapporten til orientering når 
denne foreligger. Dette legges inn som nytt punkt i vedtaket. 
Kontrollutvalget ønsker å bestille et nytt mandat om revisjon av området 
«Legetjenester». Stikkord for hva kontrollutvalget ønsker å se på: 
Kapasitet, kvalitet, organisering, arbeidsmiljø, sammenligning med andre 
kommuner. 
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen orienterer i neste møte om lege-
tjenesten i Strand. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget velger å utsette bestillingen av forvaltningsrevisjonen 
Barnevern i denne omgang, siden administrasjonen har satt i gang en 
ekstern gjennomgang av barnevernet.  
Kontrollutvalget ber om å få den eksterne rapporten om barnevernet 
framlagt til orientering, når denne foreligger.  
Kontrollutvalget ber revisjonen lage prosjektmandat på forvaltningsrevisjon 
av Legetjeneste til møtet i juni. 

 
 
 
15/14 Statusoversikt - april 2014 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikt pr. april 2014 til orientering. 
 

Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikt pr. april 2014 til orientering. 

 
 
 
16/14 Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder - generell del 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Gjennomgangen tas til orientering.  

 
Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Gjennomgangen tas til orientering. 

 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
2/14 Vedtak KST Selskapskontroll Eierskapsforvaltning 
 
3/14 Vedtak KST Søknad fra Klepp 
 
 



Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 
 
EVENTUELT 

Møtetidspunkt – Kontrollutvalget endrer møtetidspunktet til kl. 16:15. fra neste 
møte. 

 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
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