
 
 

Utvalg: Kontrollutvalget 
Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til:  12:00  
Sak – fra / til: 026/13 - 035/13 
 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Sølvi Ege –SP Svein Olav Tengesdal –SP Alf Håkon Hetland - FRP 
   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Elin Svanes Hjørungnes – AP Harald Oddsen Havsø - H  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Lisbeth Kjos-Hansen – V June Stuen - SV  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådgiver Nils Georg Hansen møtte i sak 031/13 
  
Fra sekretariatet:  Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Fra Rogaland Revisjon: Annebeth M. Mathiassen og  Frode Gautesen i sak 027/13 
  
 
 
Merknader til møtet: 
 
Sølvi Ege møtte fra 09.30 til møteslutt og deltok ikke i behandlingen av sakene: 
26/13,28/13,29/13,30/13,33/13 og 34/13 
 
June Stuen måtte forlate møtet kl. 11.30 og deltok ikke i behandlingen av sak 35/13. 
 
 
 
  

 
Sølvi Ege  
Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Kontrollutvalget 



 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (5): 
 

Sølvi Ege  (KrF)   Leder 
Harald Oddsen Havsø  (H) Nestleder 
Elin Svanes Hjørungnes  (AP)    
Alf Håkon Hetland  (FrP)   
Svein Olav Tengesdal   (SP) 
   

 
1. Lisebeth Kjos-Hanssen (V) 
2. June Stuen 
3. Kenneth Pedersen  (KrF) 
4. Lilly Remme Brunel  (H) 
5. Bitten Fugelsnes  (AP) 

 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

026/13 Budsjett for kontrollutvalget 2014  

027/13 Prosjekt for forvaltningsrevisjon - integrering  

028/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. juni 2013  

029/13 Tertialrapporter Rogaland Revisjon 2013  

030/13 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 2012 - 2013  

031/13 Oppfølging av henvendelser fra Eiger FK  

032/13 Bestilling av prosjektmandag:  Selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS  

033/13 Møteplan for kontrollutvalget 2014  

034/13 
Oppfølging av brev fra Skatt Vest vedr. arbeidsgiverkontrollen i 
Eigersund kommune. 

 

035/13 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 23.9.2013  

 
 
 
 



026/13: Budsjett for kontrollutvalget 2014  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.09.2013: 
  
Budsjettforslaget for 2014 godkjennes og oversendes formannskapet for videre behandling 
iht. kontrollutvalgsforskriftens § 18. 
 
 
 
23.09.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Sekreteriatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-026/13 Vedtak: 
 

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret: 
 

Budsjettforslaget for 2014 godkjennes og oversendes formannskapet for videre 
behandling iht. kontrollutvalgsforskriftens § 18. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

027/13: Prosjekt for forvaltningsrevisjon - integrering  
 

Forslag til vedtak 12.09.2013: 
 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Administrasjonen bes om å følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår av 
«Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid». For øvrig tas rapporten til 
orientering. 
 
 
23.09.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Frode Gautesen møtte fra Rogaland Revisjon og gikk gjennom rapporten.  
 
SVEIN OLAV TENGSDAL (SP) fremmet følgende forslag til vedtak; 
 
«Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår 
av rapporten «Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid». Rådmannen gir en 
statusrapport til kontrollutvalget,på oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 1. desember 
2014. For øvrig tas rapporten til orientering.» 
 
Votering: 
Tengesdals forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 



KON-027/13 Vedtak: 
 

Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som 
fremgår av rapporten «Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid». 
Rådmannen gir en statusrapport til kontrollutvalget,på oppfølging av revisjonens 
anbefalinger innen 1. desember 2014. For øvrig tas rapporten til orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

028/13: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. juni 
2013  
 

Forslag til vedtak 07.09.2013: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.6.2013 godkjennes. 
 
 
23.09.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Det kom ingen anmerkninger til protokollen. 
 
 
KON-028/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.6.2013 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

029/13: Tertialrapporter Rogaland Revisjon 2013  
 

Forslag til vedtak 11.09.2013: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
23.09.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
KON-029/13 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



030/13: Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 2012 - 2013  
 
Forslag til vedtak 16.09.2013: 
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til revisors uavhengighetserklæring. 
 
 
23.09.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
KON-030/13 Vedtak: 
 

Kontrollutvalget har ingen merknader til revisors uavhengighetserklæring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

031/13: Oppfølging av henvendelser fra Eiger FK  
 

Forslag til vedtak 16.09.2013: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens notat til etterretning, og ber Rådmannen følge opp  dialogen 
og de pågående saker med de involverte parter. Kontrollutvalget ber om en skriftlig 
redegjørelse fra Rådmannen vedr. status i sakene innen 1. desember.     
 
 
23.09.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Fra administrasjonen møtte rådgiver Nils Georg Hansen og orienterte om saken. 
Det ble utdelt kopi av et nytt brev fra Eiger av 17.09.13 vedrørende flerbrukshall på Lagård. 
Saksdokumentene ble gjennomgått. 
 
SVEIN OLAV TENGSDAL (SP) fremmet følgende forslag til vedtak; 
 

1.  Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering, og ber Rådmannen følge opp  
dialogen og de pågående saker med de involverte parter.  
 

2. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å snarest tilskrive Eiger om 
kommunestyrevedtak i sak 108/12 vedrørende flerbrukshall på Lagård.  

 
3. Kontrollutvalget ber rådmannen legge fram tildelingskriteriene for driftstilskott til           

foreninger og anlegg, for kontrollutvalget innen 01.12.13   
 

4.  Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra Rådmannen vedrørende status i  
     saken innen 1. desember 2013.» 
 
 



Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
KON-031/13 Vedtak: 
 

1.  Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering, og ber Rådmannen 
følge opp  dialogen og de pågående saker med de involverte parter.  

 
2. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å snarest tilskrive Eiger om 

kommunestyrevedtak i sak 108/12 vedrørende flerbrukshall på Lagård.  
 
3.   Kontrollutvalget ber rådmannen legge fram tildelingskriteriene for driftstilskott til    

foreninger og anlegg, for kontrollutvalget innen 01.12.13   
 
4.  Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra Rådmannen vedrørende 

status i saken innen 1. desember 2013. 
 
Vedtaket er enstemmig 
 
 

032/13: Bestilling av prosjektmandat:  Selskapskontroll av Dalane 
Miljøverk IKS  
 

Forslag til vedtak 11.09.2013: 
 
1. Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon IKS utarbeide forslag til prosjektmandat 

for   selskapskontroll (eventuelt med forvaltningsrevisjon) av Dalane Miljøverk IKS 
med utgangspunkt i et omfang på inntil 100 timer. 

 
2. Kontrollutvalget v/sekreteriatet kontakter kontrollutvalgene i de andre 

eierkommunene, Bjerkreim og Sokndal, for å avklare samkjøring av en evt. 
bestilling fra Rogaland Revisjon IKS.  

 
 
23.09.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Saken ble drøftet. Det må gjøres avklaringer med kontrollutvalgene i kommunene Sokndal og 
Bjerkreim vedr. mulighet for samkjøring og finansiering over de respektive budsjetter for 2014. 
Saken ble derfor foreslått utsatt. 
 
På bakgrunn av vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 ble det i stedet foreslått å 
bestille prosjektmandat for forvaltningsrevisjon av kommunens eiendomsforvaltning til 
oktobermøtet. 
  
 
SVEIN OLAV TENGSDAL (SP) fremmet følgende forslag til vedtak; 
 

1. Utvalgets leder, Sølvi Ege, kontakter kontrollutvalgene i kommunene Sokndal og 
Bjerkreim ogundersøker muligheten for å sette av midler til en selskapskontroll med 
eventuell forvaltningsrevisjon i budsjettene for 2014.  

 
2. Sak «Bestilling av Prosjektmandat: Selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS» utsettes til 

møte i februar 2014. 
 



3. Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon IKS utarbeide forslag til prosjektmandat for 
forvaltningsrevisjon av Eigersund kommunes eiendomsforvaltning til kontrollutvalgets 
møte 21. oktober 2013.» 

 
 
Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-032/13 Vedtak: 

 
1. Utvalgets leder, Sølvi Ege, kontakter kontrollutvalgene i kommunene Sokndal og 

Bjerkreim ogundersøker muligheten for å sette av midler til en selskapskontroll med 
eventuell forvaltningsrevisjon i budsjettene for 2014.  

 
2. Sak «Bestilling av Prosjektmandat: Selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS» utsettes til 

møte i februar 2014. 
 

3. Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon IKS utarbeide forslag til prosjektmandat for 
forvaltningsrevisjon av Eigersund kommunes eiendomsforvaltning til kontrollutvalgets 
møte 21. oktober 2013. 

 
 
Vedtaket er enstemmig 
 

033/13: Møteplan for kontrollutvalget 2014  
 

Sekretariatets forslag til vedtak 11.09.2013: 
 
 Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2014: 
 
Dato:     Tidspunkt: 
Mandag  10. februar   kl.09.00 
Mandag 10. mars   kl.09.00 
Torsdag 12. juni   kl.09.00 
Mandag  22. september  kl.09.00 
Mandag  20. oktober   kl.09.00 
Mandag  8.desember   kl.09.00 
 
 
23.09.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet forslag om å bytte ut mandag 10. mars med mandag 
7. april. For øvrig vedtas forslaget til møteplan. 
 
Votering: 
Tengesdal forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-033/13 Vedtak: 
 

Dato:     Tidspunkt: 
Mandag  10. februar   kl .09.00 
Mandag 7. april   kl. 09.00 
Torsdag 12. juni   kl .09.00 



Mandag  22. september  kl .09.00 
Mandag  20. oktober   kl. 09.00 
Mandag  8.desember   kl .09.00 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

034/13: Oppfølging av brev fra Skatt Vest vedr. 
arbeidsgiverkontrollen i Eigersund kommune.  
 

Forslag til vedtak 11.09.2013: 
 
Saken tas til orientering. Rådmannen bes oversende kopi av svarbrevet til Skatt Vest når 
dette foreligger. 
 
 
23.09.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) orienterte kort utvalget om tidligere saksgang, og foreslo 
deretter slik vedtak: 
 

”Rådmannen bes sende svarbrev til Skatt Vest snarest mulig, med kopi til 
kontrollutvalget.  For øvrig tas saken til orientering. 

 
Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-034/13 Vedtak: 
 

Rådmannen bes sende svarbrev til Skatt Vest snarest mulig, med kopi til 
kontrollutvalget.  For øvrig tas saken til orientering. 

  
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

035/13: Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 23.9.2013  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 08.05.2013: 
 
 
23.09.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2013     
 
Rogaland Revisjon ved Annebeth M. Mathiesen orienterte om overordnet revisjonsstrategi for 
revisjonen av Eigersund kommune for 2013. 
 
Votering: 
Det fremkom ingen merknader. 
 
 
KON-035/13 Vedtak: 



 
Saken ble tatt til orientering.  Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 


