
 
 

Utvalg: Kontrollutvalget 
Møtedato: 08.04.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 
Sak – fra / til: 009/10 - 020/10 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Kirsti B. Svalestad (AP) Svein Olav Tengesdal (SP) Tom Harry Albertsen (FRP 
   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Kim Skjæveland (H) Ingrid W. Berglyd (KRF)  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Lisebeth Kjos-Hanssen (V) Olaf Aurdal ( H)  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
 
Fra administrasjonen:  Rådmann Karl Johan Olsen, økonomisjef Tore L. Oliversen , 
regnskapsleder Bente Bø Torvaldsen. 
 
Fra sekretariatet: Thale Thomseth  
Fra Rogaland Revisjon IKS: Cicel T. Aarrestad 
 
 
Merknader til møtet: 

 Økonomisjef Tore Oliversen presenterte årsregnskap og årsberetning for Eigersund 
kommune.  Rogaland Revisjon v/Cicel  T. Aarrestad redegjorde om prosessen rundt 
revisjonsarbeidet (sak 009/10). 

 Det ble gjort oppmerksom på at alle varamedlemmer skal ha fullstendige sakspapirer til 
kontrollutvalget. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kirsti B Svalestad  
Utvalgsleder Thale Thomseth 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Kontrollutvalget 



  
 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (5): 
 

Kirsti B. Svalestad (AP)  Leder 
Svein Olav Tengesdal (SP)   Nestleder 
Tom Harry Albertsen (FRP)    
Kim Skjæveland (H)   
Ingrid W. Berglyd (KRF) 
   
 
 
1. Lisebeth Kjos-Hanssen (V) 
2. Martha Charlotte Haugsnes (AP) 
3. Kjell Arnt Rasmussen (FRP) 
4. Jon Aarsland (KRF) 
5. Olaf Aurdal (H) 

---- o ---- 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

009/10 Årsregnskap og årsmelding for Eigersund kommune - 2009  

010/10 Årsregnskap og årsmelding Havnevesenet 2009  

011/10 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.2.2010  

012/10 Kontrollrapport 2009 - skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune  

013/10 Byggesaksavdelingen - oppfølging.  

014/10 Bakkebø - Oppfølging L 

015/10 Sjarkveien - oppfølgning  

016/10 Oppfølging av politisk fattede vedtak.  

017/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjon.  

018/10 Oversikt over forvaltningsrevisjoner - utførte/i bestilling  

019/10 Kontrollutvalgets totale kostnader 2009  

020/10 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 8.4.2010 L 

 
 
 
 



009/10: Årsregnskap og årsmelding for Eigersund kommune - 2009  
 

Forslag til vedtak 25.03.2010: 
 
1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet og årsberetningen for 2009, 

revisjonsberetningen og korrespondanse fra Rogaland Revisjon vedrørende budsjett og 
regnskapsdata på en informativ og betryggende måte. Årsregnskap og beretning gir også 
grunnlag for å konkludere med at kommunen har en forsvarlig økonomistyring og intern 
kontroll på økonomiområdet. 

2. Kontrollutvalget registrerer at kommunen har tilfredsstillende økonomiske resultater.  
3. Saken tas for øvrig til etterretning og oversendes formannskap og kommunestyre for 

videre behandling.  
 
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) foreslo: 

”Kontrollutvalget ser på kommunens økende lånegjeld med bekymring.  
Kontrollutvalget konstaterer med bekymring at kommunen ikke evner å gjennomføre 
budsjettforutsetningene om å kutte MNOK 15 da man bare klarte å kutte MNOK 6.”  

 
OLAF AURDAL (H) foreslo nytt pkt. 3: 

”Saken tas for øvrig til orientering og oversendes formannskap og kommunestyret for videre 
behandling.”  

 
Votering: 
Sekretariatets innstilling pkt. 1-3 enstemmig vedtatt. 
Tengesdal forslag enstemmig vedtatt.  
Aurdals forslag til nytt pkt. 4 enstemmig vedtatt med 0 stemmer for sekretariatets innstilling. 
 
 
KON-009/10 Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet og årsberetningen for 2009, 
revisjonsberetningen og korrespondanse fra Rogaland Revisjon vedrørende budsjett og 
regnskapsdata på en informativ og betryggende måte. Årsregnskap og beretning gir 
også grunnlag for å konkludere med at kommunen har en forsvarlig økonomistyring og 
intern kontroll på økonomiområdet.  

2. Kontrollutvalget registrerer revisjonens uenighet med kommunen hva gjelder at 
det burde ha vært foretatt en avsetning for å møte erstatningskrav i forbindelse 
med den kommunale oppreisningsordningen for barnevernssaker.  

3. På generelt grunnlag vil Kontrollutvalget uttrykke bekymring over kommunens 
økende lånegjeld. I tillegg konstaterer kontrollutvalget med bekymring at 
kommunen ikke har gjennomført budsjettforutsetningene om å kutte 
driftsutgiftene med MNOK 15 i 2009, men bare gjennomført kutt i størrelsesorden 
MNOK 6.   

4. Saken tas for øvrig til orientering og oversendes formannskap og kommunestyre for 
videre behandling.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

 



010/10: Årsregnskap og årsmelding Havnevesenet 2009  
 

Forslag til vedtak 25.03.2010: 
 
1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet, årsrapport og revisjonsberetningen for 

regnskapsåret 2009. Årsregnskap og årsrapport gir til sammen, etter kontrollutvalgets 
mening, et dekkende bilde av foretakets økonomi og aktivitetsutvikling. 

2. Kontrollutvalget registrerer at Eigersund Havnevesen har tilfredsstillende økonomiske 
resultater.  

3. Saken tas for øvrig til etterretning og oversendes formannskap og kommunestyre for 
videre behandling.  

 
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
OLAF AURDAL (H) foreslo nytt pkt. 3: 
 

”Saken tas for øvrig til orientering og oversendes formannskap og kommunestyre for 
videre behandling.”  

 
Votering: 
Sekretariatets innstilling pkt. 1-2 enstemmig vedtatt. 
Aurdals forslag til nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for sekretariatets innstilling. 
 
 
KON-010/10 Vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet, årsrapport og revisjonsberetningen for  

regnskapsåret 2009. Årsregnskap og årsrapport gir til sammen, etter kontrollutvalgets 
mening, et dekkende bilde av foretakets økonomi og aktivitetsutvikling. 

2. Kontrollutvalget registrerer at Eigersund Havnevesen har tilfredsstillende økonomiske 
resultater.  

3. Saken tas for øvrig til orientering og oversendes formannskap og kommunestyre for 
videre behandling.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 

011/10: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 
11.2.2010  
 

Forslag til vedtak 26.02.2010: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.2.2010 godkjennes.
 
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
 



 
Votering: 
Protokollen enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-011/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.2.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

012/10: Kontrollrapport 2009 - skatteoppkreverfunksjonen i 
Eigersund kommune  
 

Forslag til vedtak 25.03.2010: 
1. Kontrollutvalget har merket seg at konklusjonen i kontrollrapporten for 2009 fra Skatt vest 

er at regnskapsføring, rapportering av avleggelsen av skattregnskapet er i samsvar med 
gjeldende regelverk. 

2. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp de forbedringspunkt til interne 
rutiner som fremgår av kontrollrapport 2009 fra Skatt vest og brev med pålegg og 
anbefalinger datert 12. juni 2009 og 6. januar 2010. 

3. Saken tas for øvrig til etterretning. 
 
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
KIRSTI B. SVALESTAD (AP) foreslo nytt pkt. 2 og 3 : 
 

”Kontrollutvalget ber om at administrasjonen i møtet den 1. september 2010 gir en 
orientering om oppfølgning av de forbedringspunkt til interne rutiner som fremgår av 
kontrollrapport 2009 fra Skatt vest og brev med pålegg og anbefalinger datert 12. juni 
2009 og 6. januar 2010. 
 
Saken tas for øvrig til orientering.”  

 
Votering: 
Sekretariatets innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt. 
Svalestads forslag til nytt pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for sekretariatets 
innstilling. 
 
 
KON-012/10 Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at konklusjonen i kontrollrapporten for 2009 fra Skatt 
vest er at regnskapsføring, rapportering av avleggelsen av skattregnskapet er i samsvar 
med gjeldende regelverk. 

2. Kontrollutvalget ber om at administrasjonen i møtet den 1. september 2010 gir en 
orientering om oppfølgning av de forbedringspunkt til interne rutiner som fremgår av 
kontrollrapport 2009 fra Skatt vest og brev med pålegg og anbefalinger datert 12. juni 
2009 og 6. januar 2010. 

3. Saken tas for øvrig til orientering.  
 

Vedtaket er enstemmig vedtatt.  
 



013/10: Byggesaksavdelingen - oppfølging.  
 

Forslag til vedtak 25.03.2010: 
 
Saken tas til orientering.
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
KON-013/10 Vedtak: 
 
 Saken tas til orientering 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

014/10: Bakkebø - Oppfølging   
 

Forslag til vedtak 30.03.2010: 
 
Saken tas til orientering.
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
OLAF AURDAL (H) foreslo: 
 

”Saken tas til orientering og oversendes til formannskapet. ” 
  

Votering: 
Aurdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-014/10 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering og oversendes til formannskapet. 
  

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

015/10: Sjarkveien - oppfølgning  
 

Forslag til vedtak 25.03.2010: 
 
Saken tas til orientering.
 
 



 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Svein Olav Tengesdal (SP) foreslo: 
 

”Saken tas til orientering og oversendes formannskapet.”  
 
Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
KON-015/10 Vedtak: 
  

Saken tas til orientering og oversendes formannskapet.  
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

016/10: Oppfølging av politisk fattede vedtak.    
 

Forslag til vedtak 25.03.2010: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
KON-016/10 Vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
017/10: Oppfølging av forvaltningsrevisjon.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2010: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
KIRSTI B. SVALESTAD (AP) foreslo: 

”Saken utsettes til neste møte den 10. juni 2010.” 
 
 



 
Votering: 
Svalestads forslag enstemmig vedtatt. 
 
KON-017/10 Vedtak: 
 

Saken utsettes til neste møte den 10. juni 2010. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

018/10: Oversikt over forvaltningsrevisjoner - utførte/i bestilling  
 

Forslag til vedtak 25.03.2010: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) foreslo: 
 

”Kontrollutvalget ønsker å få sak om bestilling av forvaltningsrevisjoner for 2011 til 
møtet den 01.09.10, saken tas for øvrig til orientering.” 

 
Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
KON-018/10 Vedtak: 
 

Kontrollutvalget ønsker å få sak om bestilling av forvaltningsrevisjoner for 2011 til møtet 
den 01.09.10, saken tas for øvrig til orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

019/10: Kontrollutvalgets totale kostnader 2009  
 

Forslag til vedtak 30.03.2010: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
KON-019/10 Vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 

020/10:  Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 8.4.2010  
 
 
08.04.2010 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 

 Kirsti B. Svalestad orienterte om FKT fagkonferanse den 2. – 3. juni 2010 og oppfordret 
kontrollutvalgets medlemmer om å melde seg på.  

 
 Svein Olav Tengesdal (SP) etterlyste status for byggeregnskaper for nye bygg i 

Eigersund Kommune. Sekretariatet oversender spørsmålet til rette vedkommende i 
administrasjonen.  

 
Votering: 
Det fremkom ikke forslag til vedtak. 
 
KON-020/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


