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1/15 Godkjenning av protokoll fra møte 27. november 2014 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møtet den 27. 
november 2014.  

Møtebehandling 
Kontrollutvalget ber om at de endringene som de vedtok under behandling 
av årsplanen framkommer i protokollen. Årsplan legges ut på kommunes 
internettside så snart den er oppdatert. 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møtet den 27. 
november 2014. 

[Lagre] 

2/15 Rapport forvaltningsrevisjon: Legetjenesten 

KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE 
FØLGENDE VEDTAK: 

Kommunestyret i Strand tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Legetjenester» 
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 kommunestyrets 
vedtak. 

Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten. 
Det ble satt fram følgende tilleggsforslag til vedtak: 
Første punkt enders slik: Kommunestyret i Strand tar den svært grundige 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Legetjenester» til orienteringer.  
Nytt annet punkt lyder: Kommunestyret vil understreke at de funn, 
vurderinger og anbefalinger som framkommer i rapporten er av en slik 
karakter at avklaringer må gis høyeste prioritering. 
Opprinnelig annet punkt blir nytt tredjepunkt uten endringer. 
Opprinnelig 3 punkt, nå punkt 4 endres slik: Rådmannen gir tilbakemelding 
til kommunestyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp 
før sommerferien i år. 
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Votering 
Forslag til vedtak med nytt tillegg ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak 
Kommunestyret i Strand tar den svært grundige forvaltningsrevisjons-
rapporten «Legetjenester» til orientering. 

Kommunestyret vil understreke at de funn, vurderinger og anbefalinger 
som framkommer i rapporten er av en slik karakter at avklaringer må gis 
høyeste prioritering. 

Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. 

Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om 
hvordan rapporten er fulgt opp før sommerferien i år. 

[Lagre] 

3/15 Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.12.14 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

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

Møtebehandling 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

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

[Lagre] 

4/15 Kontrollutvalgets årsmelding 2014 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Strand tar årsmelding 2014 til orientering. 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. 

Møtebehandling 
Når det gjelder medlemsoversikt settes det inn nummer på medlemmene. 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar årsmelding 2014 til orientering. 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. 

[Lagre] 

5/15 Statusoversikt pr. januar 2015 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget tar statusoversikt pr. januar 2015 til orientering. 

Møtebehandling 
Tilbakemelding rapport Barnevern kommer som sak til neste møte. I tillegg 
settes det opp sak om forberedelse til til ny bestilling av forvaltnings-
revisjon.  

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

Vedtak 
Kontrollutvalget tar statusoversikt pr. januar 2015 til orientering. 

[Lagre] 

REFERAT-/MELDINGSAKER 
Det var ingen referat-/meldingssaker til dette møtet. 

EVENTUELT 
Sekretariatet orienterte om saken i Bjerkreim 

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 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 


