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EIGERSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

Utvalg: Kontrollutvalget
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

001/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 9.12.2013

002/14 Tertialrapporter Rogaland Revisjon pr. 31.12.20132013

003/14 Orientering om Budsjett for kontrollutvalget 2014

004/14
Vurdering av rullering av plan for selskapskontroll  og 
forvaltningsrevisjon 2012 - 2015

005/14
Eventuell selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS 8 DIM).  Behandling av 
prosjektmandag og fordelingsnøkkel mellom eierkommunene.

006/14
Foreløpig rapport om Økonomisk situasjon i kultur- og 
oppvekstavdelingen

Å/L

007/14 Interimrevisjon av Eigersund kommune 2013

008/14 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 10.02.2014

009/14 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 10.02.2014

Egersund, 29. januar 2014

Sølvi Ege
Utvalgsleder

Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Utvalgsekretær
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e).

MERK:
 Kommunalsjef Økonomi eller kommunalsjef kultur og oppvekst møter for å orientere i sak 
006/14.

Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland på telefon 51468025  eller mobil 901 33 107.
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no – evt til kommunens sentralbord tlf. 51 46 80 00

Lisebeth Kjos-Hansen (V)  for   Harald Oddsen Havsø (H)

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.01.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/214
Journalpostløpenr.:
14/3093

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
001/14 Kontrollutvalget 10.02.2014

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 
9.12.2013
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 28.01.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 9.12.2013  godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
321232 Protokollen KON-9.12.2013.doc
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Utvalg: Kontrollutvalget
Møtedato: 09.12.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til:  11:45 
Sak – fra / til: 040/13 - 048/13

Følgende medlemmer møtte:

Sølvi Ege - KrF Svein Olav Tengesdal – SP Harald Oddsen Havsø – H
Elin Svanes Hjørungnes  - AP

Følgende medlemmer hadde forfall:

Alf Håkon Hetland – FrP

Følgende varamedlemmer møtte:

Lisebeth Kjos-Hansen V

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Ketil Helgevold, Kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen,  
Kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik.

Fra sekretariatet:  Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Fra Rogaland Revisjon IKS: Annebeth M. Mathiassen

Merknader til møtet:
 Av praktiske hensyn ble sak 044/13 og sak 045/13 behandlet først.  Deretter ble sakene 

behandlet kronologisk.

Sølvi Ege
Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget
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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

040/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.10.2013

041/13 Plan for selskapskontroll 2012 - 2015

042/13
Eventuell selskapskontroll  i Dalane Miljøverk IKS (DIM) - Vedtak fra 
kontrollutvalget i Sokndal kommune

043/13 Årsplan for kontrollutvalget 2014

044/13 Økonomisk situasjon i kultur- og oppvekstavdelingen

045/13 Redegjørelse for status Verransaken.

046/13 Arbeidsmetodikk i kontrollutvalget

047/13 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 9.12.2013

048/13 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 9.12.2013
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040/13: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 
21.10.2013

Forslag til vedtak 12.11.2013:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.10.2013  godkjennes.

09.12.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

KON-040/13 Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.10.2013  godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

041/13:  Plan for selskapskontroll 2012 - 2015

Forslag til vedtak 03.12.2013:

Da eventuelle endringer og omprioriteringer i foreliggende planer skal vurderes og drøftes i 
møtet utarbeides det ikke forslag til vedtak.

09.12.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:
Sølvi Ege (KrF) foreslo at saken utsettes til februarmøtet.

Votering:
Eges forslag enstemmig vedtatt.

KON-041/13 Vedtak:

Saken utsettes til kontrollutvalgets møte 10. februar 2014.

Vedtaket er enstemmig.

042/13: Eventuell selskapskontroll  i Dalane Miljøverk IKS (DIM) -
Vedtak fra kontrollutvalget i Sokndal kommune

Forslag til vedtak 02.12.2013:
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Vedtak fra kontrollutvalget i Sokndal av 18.11.13 tas til orientering. Saken avklares videre 
med kontrollutvalget i Bjerkreim og tas opp i møtet i februar 2014 iht. tidligere vedtak KON-
032/13.

09.12.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:
Det konstateres at kontrollutvalgene i både Sokndal og Bjerkreim er positive. Bjerkreim har 
imidlertid ikke truffet noe formelt vedtak enda, og ønsker en kostnadsoversikt. 

SØLVI EGE (KrF) foreslo:
 ”Kontrollutvalget bestiller prosjektmandat fra Rogaland Revisjon på Selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk IKS til møtet i februar 2014.”

Votering:
Eges forslag enstemmig vedtatt.

KON-042/13 Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller prosjektmandat fra Rogaland Revisjon på Selskapskontroll 
med forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk IKS til møtet i februar 2014.

Vedtaket er enstemmig.

043/13: Årsplan for kontrollutvalget 2014

Sekretærens forslag til vedtak 03.12.2013:

1. Kontrollutvalget vedtar den fremlagte årsplanen for 2014. 

2. Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. 

09.12.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

HARALD ODDSEN HAVSØ (H) foreslo:
1. ”Kontrollutvalget vedtar den fremlagte årsplanen for 2014, med det tillegg at behandling 

av foreløpig rapport fra Rådmannen om den økonomiske situasjonen i kultur- og 
oppvekstavdelingen tas inn i møteplanen for møtet 10. feb. 2014. 

2. Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.”

Votering:
Sekretærens forslag enstemmig vedtatt.

KON-043/13 Vedtak:

 

 Side 7 av 66



1. Kontrollutvalget vedtar den fremlagte årsplanen for 2014, med det tillegg at behandling 
av foreløpig rapport fra Rådmannen om den økonomiske situasjonen i kultur- og 
oppvekstavdelingen tas inn i møteplanen for møtet 10. feb. 2014. 

2. Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. 

Vedtaket er enstemmig.

044/13: Økonomisk situasjon i kultur- og oppvekstavdelingen

Forslag til vedtak 03.12.2013:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.  Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny
redegjørelse for status i saken til kontrollutvalgets møte i februar eller april 2014.

09.12.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Rådmann Ketil Helgevold møtte og orienterte kontrollutvalget om bakgrunnen for saken. Deler av 
orienteringen ble gitt av Kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen og Kommunalsjef kultur og 
oppvekst Eivind Galtvik.  

 Formannskapet ble orientert i ekstraordinært formannskapsmøte den 22. november.

 Deler av møtet ble besluttet lukket jfr. kommunelovens § 31 nr. 2,3, og 4 jfr. fvl. § 13.

Under den åpne delen av møtet ble det orientert om at det har blitt konstatert et ikke 
innrapportert merforbruk i form av lønnsutgifter i avdeling for kultur- og oppvekst i 2013. 
Merforbruket ble først anslått til 7 m NOK. Dette er nå anslått til 14 m NOK. Det ble 
avdekket for sent til at det var mulig å tahensyn i budsjettframlegget. Formannskapet ble 
imidlertid orientert før de startet sine budsjettforhandlinger. Budsjettet for 2014 
sluttbehandles 16. desember. En håper å ha kontroll til det. Det må tas forbehold mht. 
beløpets størrelse. Det kan ikke fastslås sikkert at 14 m NOK er det endelige tallet før 
neste økonomirapport foreligger.

Det ble opplyst at merforbruket ble avdekket gjennom kommunens interne 
kontrollrutiner. Avvikene ble dog avdekket sent. Da det ble oppdaget ble det innkalt til 
ekstraordinært formannskapsmøte. Spørsmålet er om overskridelsene er nødvendige 
eller unødvendige  - dvs. om utgiftene uansett ville blitt pådratt som følge av det 
tjenestetilbud kommunen er forpliktet til å levere til innbyggerne i kommunen. 
Rådmannen antar at dette er utgifter kommunen langt på vei måtte pådratt uansett. 

På spørsmål fra Svein Olav Tengesdal (SP) presiserte rådmannen at utgiftene ikke er 
pådratt over kort tid, men fordeler seg jevnt over hele regnskapsåret 2013. 

 Møtet ble deretter lukket. I den lukkede delen av møtet ble det gitt utfyllende 
informasjon.

 Møtet ble deretter åpnet igjen:

Harald Oddsen Havsø (H) stilte spørsmål om hvilken tidshorisont rådmannen har mht. 
utarbeidelse av en rapport om saken. Rådmannen anslo at rapport vil foreligge i mars-
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april 2014 tidligst, etter at årsapport med årsregnskap for 2013 og neste økonomirapport 
foreligger.

På forslag fra Svein Olav Tengesdal (SP) ba Kontrollutvalget rådmannen om en 
foreløpig rapport til kontrollutvalgets møte 10. februar som også tar for seg totalbildet i 
økonomien. Kontrollutvalget vil deretter vurdere saken. For øvrig berømmet 
kontrollutvalget rådmann og kommunalsjefer for måten de har tatt tak i saken på etter at 
merforbruket ble avdekket, herunder at det ble innkalt til ekstraordinært 
formannskapsmøte.

SØLVI EGE (KRF) fremmet deretter forslag om at sekretariatets forslag vedtas med den 
endring at «eller april» strykes. 

Votering:
Eges forslag enstemmig vedtatt.
.

KON-044/13 Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.  Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny
redegjørelse for status i saken til kontrollutvalgets møte i februar 2014.

Vedtaket er enstemmig.

045/13: Redegjørelse for status Verransaken.

Forslag til vedtak 02.12.2013:

Kommunalsjefens orientering tas til etterretning.

09.12.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen orienterte kontrollutvalget om status i Verransaken.

 Kommunen oppdaget i fjor at personell som var utleid til Aker Solutions gjennom skulle 
vært registrert bosatt i Eigersund kommune. Kommunen meldte fra til Skatt Vest og 
Fylkesmannen. Saken ble meldt videre til Skattedirektoratet som har bedt Skatt Vest 
prioritere saken. Kommunen opplever imidlertid at det er svært liten bevegelse fra Skatt 
Vest sin side. 

Det ble orientert nærmere om bakgrunnen for saken. Selskap Fosdalen AS har 
systematisk rapportert inn at ansatte/utleide er bosatt i Verran kommune. Dette har 
medført tapt skatteinngang og innbyggertilskudd for Eigersund kommune. Kommunen 
har også stilt spørsmål til andre selskaper og undersøkt deres rutiner. Kommunen 
avdekket derved at også et annet selskap hadde gjort samme feilen og har nådd frem 
med dette overfor Skatt Vest. Kommunen vurderer også om det foreligger tilsvarende 
feilrapportering i tre andre selskaper. 

I Verran-saken er det svært liten bevegelse fra Skatteetatens side. Kommunen har en 
svært god dialog med Aker Solutions, men får ikke tilfredsstillende svar og opplysninger 
fra skatt Midt-Norge. Når det gjelder tallet på antall arbeidstakere som har byttet 
bostedskommune er det ikke samsvar mellom det som rapporteres fra ulike hold. 
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Administrasjonen vil tilskrive skattedirektøren selv og koble inn sentrale politikere. Det 
utelukkes ikke at det (utover Egersund) er et større omfang av manglende kontroll på 
hvor utenlandske arb.takere er skattepliktige i norge.

På spørsmål fra Harald Oddsen Havsø (H) presiserte kommunalsjefen at det er 
personskattinntekter Eigersund kommune går glipp av. Det dreier seg om store 
pengesummer og prinsipper. Administrasjonen er fast bestemt på å forfølge saken. Det 
ble opplyst at kommunen har mottatt positive tilbakeldinger fra Finansdepartementet om 
at dette skal ordnes.

Svein Olav Tengesdal (SP) pekte på at dette synes å handle om systemfeil på 
overordnet nivå, og at en bør tenke på om det kunne være interessant å løfte saken til 
Riksrevisor e.l.  

 Kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen orienterte deretter om to tilleggssaker. Referat 
fra disse er inntatt nedenfor som sak 048/13 (2) under Spørsmål/orienteringer i 
kontrollutvalgets møte.  

SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet forslag om at sekretariatets forslag vedtas, med 
det tillegg at kontrollutvalget ber om å bli informert om fremdriften i sakene. 

Votering:
Tengesdals forslag  enstemmig vedtatt.

KON-045/13 Vedtak:

Kommunalsjefens orientering tas til etterretning. Kontrollutvalget ber om å bli informert 
om fremdriften i saken.

Vedtaket er enstemmig.

046/13: Arbeidsmetodikk i kontrollutvalget

Forslag til vedtak 02.12.2013:

Sekretariatet fremmer ikke forslag til vedtak i denne saken ettersom dette vil bero på 
drøftelsen i møtet.

09.12.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:
Ulike arbeidsformer ble diskutert. Det var enighet om å dele på å stille i kommunestyremøtene, 
og at medlemmene skal delta på hvert sitt kommunestyremøte neste halvår. Dette som en 
forsøksordning som deretter evalueres. Det var videre enighet om at Tengesdal og Ege tar
hovedansvaret for oppfølging av planteknisk utvalg, og at Havsø tar hovedansvaret for 
oppfølging av formannskapet.

Det ble videre fremmet ønske om at forsiden til innkallingen til kommunestyremøter, 
formannskapsmøter og møter i planteknisk utvalg tilsendes medlemmene per e-post i forkant. 
Utvalgssekretær tar dette videre med politisk sekretariat.

Votering:
Enstemmig vedtatt
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KON-046/13 Vedtak:

1. Som en forsøksordning første halvår 2014 vil utvalget fordele et hovedansvar for å stille 
og følge opp saker i kommunestyremøtene som følger:

17. februar: Svein Olav Tengesdal
24. mars: Elin Svanes Hjørungnes
12. mai:   Lisebeth Kjos-Hanssen
16. juni:   Alf Håkon Hetland

Svein Olav Tengesdal og Sølvi Ege tar i forsøksperioden hovedansvaret for oppfølging 
av planteknisk utvalg. Harald Oddsen Havsø tar hovedansvaret for oppfølging av 
formannskapet.

2. Det bes om at forsiden til innkallingen til kommunestyremøter, fomannskapsmøter og 
møter i planteknisk utvalg tilsendes medlemmene per e-post i forkant.  
Utvalgssekretær tar dette videre med politisk sekretariat.

3. Ordningen tas opp til evaluering etter første halvår 2014.

047/13: Referatsaker til kontrollutvalgets møte 9.12.2013

Referatsaker som legges frem for utvalget 03.12.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

1. Møteinnkalling Havnestyret 31.10.13
2. Innkalling til representantskapsmøte i Dalane Miljøverk IKS 14.11.13
3. Møteinnkalling Havnestyret 05.12.13
4. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjon av området «Integrering»

Vedlagt følger kommunestyrets vedtak knyttet til behandling av forvaltningsrevisjon av området 
«Integrering». 

09.12.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:
Kontrollutvalget ønsker referat fra representantskapsmøtet i Dalane Miljøverk IKS. Sekretariatet 
innhenter dette. For øvrig ingen merknader.

Votering:
Det ble ikke fremmet forslag i saken.

KON-047/13 Vedtak:

Sekretariatet fremlegger protokoll fra representantskapsmøtet i Dalane Miljøverk IKS til    
           neste møte.

Vedtaket er enstemmig.
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048/13: Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 9.12.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 12.11.2013:

09.12.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

(1) Eventuell oppfølging - tidl. Forvaltningsrevisjon av området Offentlige anskaffelser.

Det ble under møtet tatt opp om kontrollutvalget bør prioritere en oppfølging av tidligere 
forvaltningsrevisjon av «Anskaffelser» i 2012. 

Det bør herunder særlig vurderes å se nærmere på bruken av rammeavtaler vs. særskilte 
anbudskonkurranser ifbm. ulike prosjekter, samt rutiner for håndtering av avrop under 
rammeavtaler.  

Det ble foreslått å utsette saken til neste møte i februar og saksbehandle denne med evt. 
rullering av planen for forvaltningsrevisjon.

Tidligere møtebehandling av sak 018/12 «Forvaltningsrevisjonsrapport – Anskaffelser» ble 
gjennomgått. 

Votering:
Enstemmig vedtatt

  
(2) Kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen orienterte deretter om to tilleggssaker

(i) Det jobbes med en avtale med Stavanger kommune om en løsning for å overta 
arbeidsgiverkontrollen for Eigersund , Sokndal og Bjerkreim.

(ii) Eigersund kommune fører p.t. skatteregnskap for Bjerkreim kommune. Det har vært 
enighet om at dette var en god løsning. Nå er det imidlertid fremmet sak i Bjerkreim 
kommune der det administrativt innstilles på å overføre føringen av skatteregnskap til 
Stavanger kommune, da dette er hensiktsmessig å samordne med skatteoppkrever-
rollen. Dette er en uenig i, ettersom det dreier seg om en helt annen oppgave som kunne 
vært utført i en 70 % stilling. Prosessen må reverseres, og en må se på løsninger på 
nytt.

SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet forslag om at sekretariatets forslag vedtas, med det 
tillegg at kontrollutvalget ber om å bli informert om fremdriften i saken. 

Votering:
Det fremkom ingen forslag.

KON-048/13 Vedtak:

1. Eventuell oppfølging av forvaltningsrevisjon på området «Anskaffelser» tas opp i 
kontrollutvalgets møte 10. februar 2014.

Vedtaket er enstemmig.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  29.01.2014 
Arkiv: :FE-151 
Arkivsaksnr.: 
13/1123 
Journalpostløpenr.: 
14/3292 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

   
Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
002/14 Kontrollutvalget 10.02.2014 
 
 
 

 
 

Tertialrapporter Rogaland Revisjon pr. 31.12.2013 
   
 

Sammendrag: 
Tertialrapport fra Rogaland Revisjon som viser hvor mange timer som er brukt på deres 
arbeid per 31.12.2013 foreligger.  
 
Kommentar: 
 
Rapporten viser et timeforbruk til forvaltningsrevisjon (FR) på 473,5 t. Budsjettert timeforbruk 
på FR var 350. Imidlertid må det gjøres fradrag for at det er mottatt egne midler for 231 timer 
til prosjektet «Integrering» som ikke er lagt inn i budsjettet.  
 
Rapporten viser er timeforbruk på totalt 1.048 timer mot budsjettert 815 timer. Etter fradrag 
for ovennevnte 231 timer er totalt timeforbruk 817 timer; dvs. 2 timer. over rammebudsjett.  
 
Det vises for øvrig til revisors kommentarer til forbruk 2013 og budsjett 2014 i 
tertialrapporten. 
 
 
Saksgang: 
Avgjøres av kontrollutvalget. 
  

 

Forslag til vedtak 29.01.2014: 
 
Saken tas til orientering. 
  
   
 

Økonomiske konsekvenser: 
Fremgår av saken. 
 
 
 

Alternative løsninger: 
Det fremlegges ikke alternative løsninger 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
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321491 Rogaland Revisjon IKS - tertialrapport 31.12.2013 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 30.04.2013 Rogaland Revisjon IKS Tertialrapporter Rogaland Revisjon pr. 30.04.13 
3 I 31.07.2013 Rogaland Revisjon IKS Tertialrapport pr. 31.07.13 

5 I 11.01.2014 Rogaland Revisjon IKS 
Rogaland Revisjon IKS - tertialrapport 
31.12.2013 

 
 
 

 
 
Parter i saken: 
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Tertialrapport

Timeføring oppdatert 31.12.2013

Kunde 10001 Eigersund kommune
Timer inneværende år

Sum R20 Fakt.gr.
Måned FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK ekskl mva

1 20,0 28,5 5,5 54,0 37 530
2 94,0 64,5 12,0 7,5 0,5 178,5 124 058
3 25,5 43,0 8,0 76,5 53 168
4 42,0 6,0 12,5 12,0 72,5 50 388
5 126,5 15,5 9,0 151,0 104 945
6 94,5 36,5 12,0 14,0 157,0 109 115
7 0,5 0,5 348
8 14,0 16,5 14,0 44,5 30 928
9 40,0 47,0 2,0 8,0 97,0 67 415
10 13,0 48,5 8,0 4,0 73,5 51 083
11 2,5 92,5 9,0 104,0 72 280
12 1,0 23,5 9,0 5,5 39,0 27 105

Totalsum 473,5 422,0 101,0 51,0 0,5 1 048,0 728 360

Kunde 001 Eigersund kommune
Budsjett og regnskap tidligere år

Fakt.gr.
Data FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK ekskl mva
 B2012 350,0 390,0 90,0 60,0 890,0 600 750
R 2012 260,5 437,5 49,5 54,0 801,5 541 013
 B2013 350,0 355,0 65,0 45,0 815,0 566 425
R 2013 473,5 422,0 101,0 51,0 0,5 1 048,0 728 360
B 2014 350,0 355,0 65,0 50,0 820,0 590 400

KommentarerBudsjett 2014: Styrebehandlet 29.08.13 og  i representantskap høsten 2013 med  timepris  720 for kommuner og 770 for andre + mva. Budsjettet vedtas  som et 
rammebudsjett.  Det er lagt inn en liten økning i antall timer i budsjettet for 2014, som oppleves stramt men nå med en rettere fordeling mellom forvaltnings ‐og 
regnskapsrevisjon.
Forbruk 2013:  I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2012 gjennomført og interimsrevisjonen for 2013 tilnærmet ferdi gstilt.Det er utført attestasjon av mva‐
kompensasjonen for seks terminer. Blant særattestasjoner kan nevnes bekreftelse av tilskudd til ressurskrevende brukere og antall psykisk utviklingshemmede, som de 
mest tidkrevende med økt forbruk mot 2012 pga endret regelverk 2014. Det er og bekreftet interkommunalt barnevern og legevakt samtidig som refinansierng  av lån er 
nytt av året. Det har vært flere mva feil i 2013. Innen forvaltningsrevisjon er  selskapskontroll  av Interkommunalt arkiv  (IKA) og prosjektene byggesaksbehandling  og 
integrering  levert og psykisk helse er i arbeid.Det er mottatt egne midler for prosjekt integrering som ikke er lagt inn i budsjettet.  

FR = Forvaltningsrevisjon 
RR = Regnskapsrevisjon 
ATT= Attestasjoner  
KU = Kontrollutvalg  

Rogaland Revisjon IKS
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Tertialrapport

Timeføring oppdatert 31.12.2013
FR = Forvaltningsrevisjon 
RR = Regnskapsrevisjon 
ATT= Attestasjoner  
KU = Kontrollutvalg  

Rogaland Revisjon IKS
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.01.2014
Arkiv: :FE-151, FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1834
Journalpostløpenr.:
14/3294

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

  
Kontrollutvalgssekretariatet
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 00
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
003/14 Kontrollutvalget 10.02.2014

Orientering om Budsjett for kontrollutvalget 2014
  
Sammendrag:
Kommunestyret har nå vedtatt budsjettet for Kontrollutvalget for 2014 iht. forslag. 

Budsjettet innebærer at det er satt av 350 timer til forvaltningsrevisjon / selskapskontroll. 
Kontrollutvalget har allerede i bestilling forvaltningsrevisjon av området «Eiendomsforvaltning 
– forvaltning, drift og vedlikehold» på inntil 175 timer, med forventet ferdigstilling i juni 2014.
I tillegg har kontrollutvalget i bestilling rapporten «Oppfølging av psykisk helsevern» med en 
ramme på inntil 100 timer. Det er ført til sammen 12 timer på prosjektene i 2013. Det er 
således prosjekter i bestilling med en ramme på inntil 263 timer i 2014.

Det innebærer at utvalget har anslagsvis ytterligere 87 timer til rådighet innen 
forvaltningsrevisjon i 2014. Dersom kontrollutvalget velger å bestille selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk IKS (ref. PS 005/14), må det påregnes et 
timeforbruk på inntil 120 timer, avhengig av innhold og omfang i prosjektmandatet. 
Bestilingen forutsetter i utgangspunktet at arbeid ut over 87 timer utføres i 2015, med mindre 
det blir rom for det innenfor rammebudsjettet. Dersom selskapskontrollen bestilles vil det ikke 
være rom for ytterligere forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2014.   

Saken legges kun frem som en orienteringssak, dog med henblikk på kontrollutvalgets  
videre arbeid med planlegging av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget

Forslag til vedtak 29.01.2014:

Saken tas til orientering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ingen.
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Gjeldende lovverk:

FOR 2004-06-15 nr 905 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

§ 18. Budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet 
skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 
kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
321475 Budsjett og regnskap kontrollutvalget/revisjonen 2014

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 31.07.2013 Rogaland Revisjon IKS Tertialrapport 31.07.13
3 I 03.09.2013 Økonomiavdelingen Budsjett og regnskap for kontrollutvalget

4 X 28.01.2014
Budsjett og regnskap kontrollutvalget/revisjonen 
2014

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.01.2014
Arkiv: :FE-216
Arkivsaksnr.:
12/1765
Journalpostløpenr.:
14/3096

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

  
Kontrollutvalgssekretariatet
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 00
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
004/14 Kontrollutvalget 10.02.2014

Vurdering av rullering av plan for selskapskontroll  og 
forvaltningsrevisjon 2012 - 2015
  

Sammendrag:

1. Bakgrunn

I kontrollutvalgets årsplan for 2013 fremgår det at kontrollutvalget skal vurdere rullering av 
henholdsvis plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. I kontrollutvalgets møte 
09.12.13 ble saken besluttet utsatt til møtet 10.02.14.   

2. Plan for forvaltningsrevisjon

2.1 Status

Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 ble vedtatt av Kommunestyret den 1.10.12. Det 
fremgår av pkt. 2 i vedtaket at «Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta 
omprioriteringer eller endringer av plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 i perioden.» 
Kommunestyret har således delegert til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jfr. 
FOR-2004-06-15-905 (Kontrollutvalgsforskriften) § 10. Når kontrollutvalget foretar 
endringer/oppdatering av planen, sendes denne til kommunestyret til orientering. Dette er 
først og fremst aktuelt dersom det skulle dukke opp nye aktuelle tema som ikke er nevnt og 
vurdert i planen. I tillegg vil kommunens utfordringer endre seg over tid, slik at risikoområder 
med behov for forvaltningsrevisjon også endrer seg kontinuerlig.

I tabellen nedenfor er det inntatt en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som 
er fullført (FF), i bestilling (IB), og hvilke som ikke er iverksatt. Oversikten er angitt i samme 
rekkefølge som prioritetsrekkefølgen i planen for forvaltningsrevisjon. Uavhengig av om 
kontrollutvalget ønsker å gjøre endringer og omprioriteringer eller ikke kan oversikten 
benyttes som et verktøy for kontroll og videre planlegging i årene 2014-2015.

Status Nr. Område
1. Arealplanlegging

FF 2. Byggesaksbehandling
IB 3. Eiendomsforvaltning

4. Kvalitet i skolen
5. Barnevern ut fra et brukerperspektiv

IB 6. Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon psykisk 
helsevern (2007)

FF 7. Integrering
8. Drift av og kvalitet i kommunale barnehager.
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Det bør sees nøye på faktorer som byggingsfasiliteter 
og vedlikehold av disse, kvalifisert personale og 
personalutvikling, samt gruppestørrelser og 
voksentetthet.

9. Nav-reformen

2.2 Overordnede kommentarer

Som det fremgår er to rapporter levert og to rapporter er i bestilling. Det er således fem 
områder som gjenstår på planen. Dersom det bestilles en utvidet selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon av DIM (jfr. pkt. 3.2. nedenfor og sak 005/14) vil det ikke være rom for 
ytterligere bestillinger i 2014. Det vil videre neppe være rom for mer enn 2-3 prosjekter i 
2015.

2.3 Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon av «Anskaffelser» ?

Det ble under møtet den 09.12.13 tatt opp om kontrollutvalget bør prioritere en oppfølging av 
tidligere forvaltningsrevisjon av området «Anskaffelser» i 2012. Det bør herunder særlig 
vurderes å se nærmere på bruken av rammeavtaler vs. særskilte anbudskonkurranser ifbm. 
ulike prosjekter, samt rutiner for håndtering av avrop under rammeavtaler.  

Det ble foreslått å utsette saken til møtet i februar og sambehandle denne med eventuell 
rullering av planen for forvaltningsrevisjon. Tidligere møtebehandling av sak 018/12 
«Forvaltningsrevisjonsrapport – Anskaffelser» ble gjennomgått i forrige møte. 
Kontrollutvalgets vedtak i saken av 06.06.12 er vedlagt saken.

Kontrollutvalget må ta stilling til om en ønsker å prioritere en oppfølging på området 
«Anskaffelser». Det fordrer i så fall at det gjøres en endring og omprioritering i planen for 
forvaltningskontroll. Det vil for øvrig ikke være rom for en slik bestilling før 2015 dersom det 
bestilles en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i DIM. 

3. Plan for selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper (eierskapskontroll), jfr. Forskrift om kontrollutvalg § 13. Kontrollutvalget skal med 

bakgrunn i vedtatt plan bestille selskapskontroll i de selskaper det gjelder.

Selskapskontroll er sammensatt av to deler. Den obligatoriske delen av selskapskontroll er 
eierskapskontroll. Denne må kontrollutvalget gjennomføre. Denne kontrollen går ut på å se til 
hvordan kommunen utøver sitt eierskap i selskap de deltar i. Ut over dette kan 
kontrollutvalget velge om de vil gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskap hvor de har 
hjemmel til dette. For å sikre en effektiv ressursutnyttelse og av hensyn til selskapene har 
kontrollutvalgene en praksis med at den største eieren som oftest tar initiativ til å initiere
kontrollene.

Kontrollutvalget har i 2012 laget ny plan for selskapskontroll for planperioden 2012 –
2015. Planen ble vedtatt av kommunestyret den 17.12.2012, hvor kontrollutvalgets 
innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS-121/12 Vedtak:

1. Plan for selskapskontroll for perioden 2012-2015 vedtas med følgende prioritering:
Dalane Miljøverk IKS [sekretariatets utheving]

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer eller endringer 
av plan for selskapskontroll 2012-2015 i perioden.
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3. Kontrollutvalget vurderer behovet for forvaltningsrevisjon (kontroll av selve aktiviteten 
i selskapet) ved bestilling av den enkelte selskapskontroll. Selskapskontrollen søkes
samordnet med de andre eierkommuners kontrollutvalg.

Vedtaket er enstemmig.

3.1 Overordnet kontroll av eierskapsforvaltningen i kommunen

Som nevnt ovenfor er eierskapskontroll en lovpålagt oppgave. Foruten eierskapskontroll på 
selskapsspesifikt nivå bør det derfor også med jevne mellomrom foretas en generell kontroll 
med overordnet eierskapsforvaltning- og strategi i kommunen. 

Dersom kontrollutvalget vedtar å bestille en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av DIM 
i 2014, vil det ikke være rom for en slik overordnet selskapskontroll i år. Det anbefales 
således at kontrollutvalget vurderer å bestille en slik overordnet eierskapskontroll i 2015. 
Forslag til mandat for Eierskapsforvaltning fra Rogaland Revisjon vedlegges saken. 

3.2 Selskapskontroll med evt. forvaltningsrevisjon i Dalane Miljøverk IKS

I kontrollutvalgets møte den 09.12.13 ble det vedtatt å bestille et prosjektmandat fra 
Rogaland Revisjon på selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk IKS 
(DIM). Rammen på prosjektmandatet er 175 timer, hvorav 120 timer på Eigersunds 
budsjett. Bestilingen forutsetter i utgangspunktet at arbeid ut over 87 timer utføres i 2015, 
med mindre det blir rom for det innenfor rammebudsjettet. Det vises til den nærmere omtale i 
sak 003/14 «Orientering om budsjett for kontrollutvalget 2014». Alternativt må mandatet 
nedskaleres mht. omfang og tidsbruk eller fordelingsnøkkelen må endres. Dersom 
selskapskontrollen bestilles vil det ikke være rom for ytterligere 
forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2014.   

Prosjektmandatet skal behandles av kontrollutvalget i sak PS 005/14.  

4. Konklusjon

Kontrollutvalget må vurdere:

(i) om det skal foretas endringer eller omprioriteringer i plan for forvaltningsrevisjon
(ii) om det skal foretas endringer i plan for selskapskontroll 

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget

Forslag til vedtak 29.01.2014:

Da eventuelle endringer og omprioriteringer i foreliggende planer skal vurderes og drøftes i 
møtet utarbeides det ikke forslag til vedtak.

Eventuell tidligere politisk behandling:
KON- sak 024/12,   KS- sak 079/12
KON- sak 034/12,   KS-121/12
KON- sak 041/13
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Saksbehandlers vurderinger:
Saken bør behandles og ses i sammenheng med sak 0005/14 Eventuell selskapskontroll i 
Dalane Miljøverk IKS (DIM).

Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

312926
Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015 - Eigersund kommune - k-styrevedtak 
01.10.12

312928 Plan for selskapskontroll 2012 - 2015 Eigersund kommune - k-styrevedtak 17.12.12
312925 Prosjektmandat - eierskapsforvaltning
321496 Særutskrift av sak 018/12 - forvaltningsrevisjonsrapport anskaffelser

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.09.2012 Rogaland Revisjon IKS
Utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015 
- Eigersund kommune

3 U 04.10.2012 Kontrollutvalget Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015

8 I 17.12.2012 Rogaland Revisjon IKS
Plan for selskapskontroll 2012 - 2015 Eigersund 
kommune - k-styrevedtak 17.12.12

7 I 10.09.2013 Kontrollutvalget Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015

6 I 01.10.2013 Rogaland Revisjon IKS
Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015 -
Eigersund kommune - k-styrevedtak 01.10.12

4 I 10.10.2013 Rogaland Revisjon IKS Prosjektmandat - eierskapsforvaltning

10 X 29.01.2014
Særutskrift av sak 018/12 -
forvaltningsrevisjonsrapport anskaffelser

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.01.2014
Arkiv: :FE-026, FA-M50
Arkivsaksnr.:
12/1988
Journalpostløpenr.:
14/3088

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

  
Kontrollutvalgssekretariatet
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 00
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
005/14 Kontrollutvalget 10.02.2014

Eventuell selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS 8 DIM).  
Behandling av prosjektmandag og fordelingsnøkkel 
mellom eierkommunene.
  
Sammendrag:

 I kontrollutvalgets møte den 09.12.13 ble det vedtatt å bestille et prosjektmandat fra 
Rogaland Revisjon på selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk 
IKS (DIM). Dette er i henhold til den vedtatte plan for selskapskontroll for 
inneværende periode. Det vises for øvrig til den nærmere redegjørelsen i sak 004/14 
«Vurdering av rullering av planer for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon 2012-
2015».

 Eierskapet til DIM er som følger:

Bjerkreim kommune:  Ansvarsandel 13,02 %
Eigersund kommune: Ansvarsandel 68,50 %
Sokndal kommune:    Ansvarsandel 18,48 %

 Kontrollutvalgene i både Sokndal og Bjerkreim er positive til å gjennomføre en felles 
selskapskontroll i DIM. Det er opplyst at det er fattet vedtak i Sokndal kommunes 
kontrollutvalg om at de deltar under forutsetning av at de andre kommunene også 
gjør det. Kontrollutvalget i Bjerkreim kommune ønsker en oversikt over kostnadene 
før kontrollutvalget tar stilling. Prosjektmandatet fra Rogaland Revisjon vil bli 
behandlet i de respektive kontrollutvalg. 

 Forslag til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon er vedlagt saken. Samlet tidsbruk 
til planlegging, kartlegging, analyser og rapportering anslås til 175 timer. 
Fordelingen på eierne vil være etter eierandel. Dette gir følgende fordeling: 
Eigersund 120 timer, Sokndal 32 timer og Bjerkreim 23 timer. Dersom kontrollen 
blir gjennomført uten alle eierne, vil timebudsjettet på de andre eierne øke 
tilsvarende iht. deres eierandel.

 Bestilingen forutsetter i utgangspunktet at arbeid ut over 87 timer utføres i 2015, med 
mindre det blir rom for det innenfor rammebudsjettet. Det vises til den nærmere 
omtale i sak 003/14 «Orientering om budsjett for kontrollutvalget 2014». Alternativt 
må mandatet nedskaleres mht. omfang og tidsbruk eller fordelingsnøkkelen må 
endres.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.
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Forslag til vedtak 28.01.2014:

1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk 
IKS i henhold til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon IKS med en ramme på inntil 87 
timer for Egersunds vedkommende i 2014, og inntil 33 timer i 2015 (totalt 120 timer).

2. Bestillingen forutsetter at de øvrige eierkommuner deltar iht. sin eierandel. Dersom øvrige 
eierkommuner ikke vedtar å delta med sin eierandel tas saken opp til ny vurdering og 
avgjørelse i kontrollutvalgets møte i april.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kontrolluvalget – sak 042/13.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:
Dersom kontrollutvalget vedtar å bestille selskapskontrollen vil det ikke være rom for 
ytterligere bestillinger av forvaltningsrevisjoner i 2014.

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
321481 Selskapskontroll Dalane Miljøverk IKS 2014

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.10.2012 Rogaland Revisjon IKS Utkast - Plan for selskapskontroll

3 U 19.12.2012 Kontrollutvalget
Plan for selskapskontroll 2012-2015 - Dalane 
Miljøverk IKS

6 I 14.10.2013 Rogaland Revisjon IKS
Prosjektmandat - Eiendomsforvaltning -
forvaltning, drift og vedlikehold

8 I 18.11.2013
Kontrollutvalget i 
Sokndal

Eventuell selskapskontroll for DIM - vedtak fra 
kontrollutvalget i Sokndal

10 I 24.01.2014 Rogaland Revisjon IKS Selskapskontroll Dalane Miljøverk IKS 2014

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.01.2014
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
13/2454
Journalpostløpenr.:
14/3089

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

  
Kontrollutvalgssekretariatet
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 00
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
006/14 Kontrollutvalget 10.02.2014

Foreløpig rapport om Økonomisk situasjon i kultur- og 
oppvekstavdelingen
  

Sammendrag:
Fredag 22.11.13 ble det avholdt et ekstraordinært formannskapsmøte vedrørende en 
økonomisk situasjon som har oppstått i kultur- og oppvekstavdelingen. 

Rådmannen orienterte om situasjonen i kontrollutvalgets møte den 09.12.13.

Kontrollutvalget traff slik vedtak:

KON-044/13 Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.  Kontrollutvalget ber rådmannen om en 
ny redegjørelse for status i saken til kontrollutvalgets møte i februar 2014.

Vedtaket er enstemmig.

Rådmannen arbeider kontinuerlig med saken. Fra administrasjonen stiller enten 
kommunalsjef Økonomi eller kommunalsjef Kultur og oppvekst for å orientere kontrollutvalget 
om status i dette arbeidet og svare på spørsmål. 

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget

Forslag til vedtak 28.01.2014:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny 
redegjørelse for status i saken til kontrollutvalgets.møte i april eller juni.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kontrollutvalget sak 044/13

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.
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Økonomiske konsekvenser:

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Ingen.

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.01.2014
Arkiv: :FE-216
Arkivsaksnr.:
14/221
Journalpostløpenr.:
14/3299

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

  
Kontrollutvalgssekretariatet
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 00
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
007/14 Kontrollutvalget 10.02.2014

Interimrevisjon av Eigersund kommune 2013
  
Sammendrag:
Rogaland Revisjon er nå ferdige med sin løpende revisjon av Eigersund kommune. I den 
forbindelse utarbeides hvert år et notat som viser funnene som er gjort og en oversikt over 
revisors vurdereringer av kommunens interkontroll, rutiner mv. Oppsummeringen sendes 
rådmannen fra oppdragsansvarlig revisor og fremlegges også for kontrollutvalget.

Hovedinntrykket fra revisor er at kommunen har gode rutiner på de fleste områder, og at det 
er en god bevissthet omkring intern kontroll på ulike nivå i organisasjonen. For øvrig fremgår 
revisjonsfunn av notatet. Det nevnes bl.a. at det har blitt avdekket noen mangler med anbud 
og/eller protokoll ved kontroll av etterlevelse med regelverket for offentlige anskaffelser.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Rådmannens forslag til vedtak 29.01.2014:

Saken tas til orientering.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternativer løsninger.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
321504 Oppsummering av intimrevisjon av Eigersund kommune gjennom året 2013

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.01.2014 Rogaland Revisjon IKS
Oppsummering av intimrevisjon av Eigersund 
kommune gjennom året 2013
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Parter i saken:
Ingen.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.01.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/213
Journalpostløpenr.:
14/3092

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
008/14 Kontrollutvalget 10.02.2014

Referatsaker til kontrollutvalgets møte 10.02.2014
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 29.01.2014:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 14/3257 I 14.11.2013 Dalane Miljøverk IKS

Protokoll 2/13 fra møte 
14.11.13 i 
representantskapet - Dalane 
Miljøverk IKS

2 14/3204 U 29.01.2014
Formannskap -
Planteknisk utvalg -
Kontrollutvalget

Februar 2014 - Rapportering 
på vedtatte politiske 
bestillinger

Alle vedlegg som hører til saken: 
Alle vedlegg finnes tilgjengelig på kommunens nettside, politiske saksdokumenter, under det 
enkelte møte – http://www.eigersund.kommune.no/politiske-saksdokumenter – Finn 
møtet, gå til Dok (Til venstre for sakstittel)

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
321477 Protokoll 2/13 fra møte 14.11.13 i representantskapet - Dalane Miljøverk IKS
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321380 Februar 2014 - Rapportering på vedtatte politiske bestillinger
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon interne tjenester

  
  

Formannskap, planteknisk utvalg, kontrollutvalget

Vår ref.: 14/3204 / 14/220 / FE-033 Dato: 29.01.2014

Saksbehandler: Leif E. Broch Direkte telefon: 51 46 80 23 / 908 81 568

E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Februar 2014 - Rapportering på vedtatte politiske bestillinger
Det rapporteres kun til hovedutvalget. Hovedutvalget er det utøvende leddet for kommunestyret og er de som skal innstille til kommunestyret.

Det er kun en oversikt og den er fra rådmannen dette da politikerne kun kjenner rådmannen.

Dersom en sak ikke kan leveres iht frist skal hovedutvalget så tidlig som mulig og før fristen er overskredet ha et notat som referatsak som forklarer 
årsak og ny fremdrift. Referatsaksnr/dato og ny leveringsdato føres inn i oversikten.

Utvalgs-
saksnr. / 
dato

Sak og vedtak Frist.

KS-100/12/
17.12.2012

Budsjett 2013
40. Energi- og klimaplan for 2012 - 2020 lister opp en rekke konkrete tiltak som krever gjennomføring 
innen gitte frister.

a. Rådmannen legger fram sak som tar for seg de viktigste forslag til tiltak i del II, vurderer 
kostnader, mulig gjennomføring gjennom omdisponering av avsatte budsjettmidler innenfor respektive 
avdelinger, samt forslag til prioriteringer hvor klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for 
gjennomføring tillegges størst vekt med nevnte innhold i løpet av 2013.

I løpet av 2013.

 

 Side 59 av 66



- 2 -

FS-95/13
12.12.2013

b. Innen utgangen av mai 2013 legges det fram en sak som har utredet status for energibruk og 
kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak i kommunal bygningsmasse, samt en vurdering av inngåelse 
av EPC-kontrakter ("Energisparekontrakter" - en metode for gjennomføring av lønnsomme 
energieffektiviseringstiltak med garantert innsparing)

Februar 2014 - Rapportering på vedtatte politiske bestillinger - RS-3 (13/31205)
Mai 2013
Tidlig 2014.

KS-78/13
16.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
29. Rådmannen legger fram sak senest til KS 12.5.14 der båndtvangsbestemmelsene i Eigersund tas 
opp til ny vurdering. 

12.5.2014

KS-78/13
16.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
30. Innen KS 16.6.14 legger Rådmannen fram en utredning om etablering av felles base for Teknisk 
Avdeling, der også samlokalisering av Brannvesenet inngår. Lokalisering avklares først politisk.

16.6.2014

KS-78/13
16.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
31. Rådmannen legger frem en sak høsten 2014, der alternative organiseringsformer av hele, eller deler 
av, teknisk avdeling vurderes. Rådmannen vurderer spesielt å organisere vann og avløp i et eget 
kommunalt foretak.

Høsten 2014

KS-78/13
16.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
32. I løpet av våren 2014 legges det fram en sak der investering i og leasing av driftsmidler vurderes på 
generelt grunnlag.

Våren 2014

KS-78/13
16.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
33. Eigersund kommune er positive til en ny flerbrukshall på Lagård, og rådmannen søker å forsere 
realiseringen ved å finne en løsning der Eigersund kommune deltar som eier i et eventuelt 
utbyggingsprosjekt.
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KS-78/13
16.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
34. Det avsettes 50.000,- til lørdagsåpen kafè på Lundeåne. Rådmannen tar i første omgang kontakt 
med NAV om de er interessert i å holde åpent på lørdager fra ca. kl.10-13. Dersom rådmannen ikke 
finner en løsning med NAV, tar rådmannen kontakt med frivillighetssentralen og/eller lokale lag og 
foreninger for å forsøke å finne en løsning. Rådmannen informerer Formannskapet i møtet 12.02.14 om 
fremdrift.

12.02.14

KS-78/13
16.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
41. Rådmannen fremmer i løpet av 2014 en sak om lys på turveiene i Vannbassengan (jf kartvedlegg), 
Hellvik-Eie og Langevann. Rådmannen foreslår en prioritert liste over turveier som skal lyssettes i løpet 
av økonomiplanperioden.

I løpet av 2014

KS-78/131
6.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
44. Rådmannen legger frem en sak som belyser behovet for å øke fysioterapidekningen i Eigersund 
kommune. Eigersund kommune har utpekt hverdagsrehabilitering og forebygging som satsingsområder i 
den vedtatte rehabiliteringsplanen for 2011 - 2015, men har dårligere fysioterapidekning enn 
landsgjennomsnittet. Dette påpekes også i den nylig vedtatte Folkehelseplanen.

KS-78/13
16.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
45. Rådmannen legger frem en sak om fremtidig lokalisering og utvikling av Eigersund Folkebibliotek.

FS-78/13
27.11.2013

Tilpasset opplæring for de mange og    
Det utarbeides en handlingsplan, med spesifikke tiltak med tidsrammer og målformuleringer (smarte mål) 
knyttet til tidlig innsats og spesialundervisning som legges fram sammen med / innarbeides i tema- og
skolebruksplan for Eigersundskolen senest til kommunestyrets møte 24/3 - 2014.

24/3 - 2014.

KS-78/13
16.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
46. Det legges fram en sak, hvor det redegjøres for hvordan de oppgavene regionsantikvaren hadde, nå 
ivaretas.
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KS-78/13
16.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
Rådmann legger i løpet av 2014 frem sak om Eigersund kommunes eventuelle medlemskap i stiftelsen 
Miljøfyrtårn.

I løpet av 2014

KS-78/13
16.12.2013

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017
Rådmannen legger fram en sak der ordningen Forsterket SFO evalueres, senest til formannskapets 
møte i juni 2014. Evalueringen skal bla omhandle:

 Ordningen med forsterket SFO vurdert opp i mot andre kommunale ordninger, som f eks 
avlastningstilbud

 Økonomiske forhold slik som ordningen fungerer i dag og for eventuelle alternative 
løsninger 

 Hvordan ordningen oppleves av brukerne / foresatte.
 Erfaringer / ordninger i andre kommuner som er sammenlignbare med Eigersund 

kommune
 Lov – og hjemmelsgrunnlag.

Formannskapets møte i 
juni 2014

FS-88/12 
12.12.2013

Oppsøkende behandlingsteam i Dalane (OBD) 
3. Rådmannen legger frem en status for oppfølging av OBD-prosjektet, jf. punkt 2, senest i 
formannskapet møte i november 2014.

KS-053/13
30.09.2013

Utbygging på Hestnes - prisfastsetting av kommunale tomter
4. Rådmannen legger frem en sak om innfletting av ungdomsboliger i BB-feltene. 

KS-060/13
30.09.2013

Forvaltningsrevisjonsrapport - byggesak1. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de 
anbefalingene til forbedringer som fremgår av rapporten og spesielt ha fokus på følgende:
- Nyttegjøre seg av hele effektiviseringspotensialet i Byggsøk.

 Leie inn sommervikarer/studenter til å digitalisere eldre reguleringsplaner med kartvedlegg.
Plan og tidshorisont for oppdatering av eldre reguleringsplaner. Slik plan fremlegges for kommunestyret 

som egen sak 31.12.2013.

31.12.2013
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KS-069/13
28.10.2013

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund kommune 2013

2. Det legges frem en sak om status og fremdrift i forhold til tiltak i ROS-analysen til kommunestyrets 
junimøte 2015. 

15.06.2013

KS-075/13
28.10.2013

Prosjekt for forvaltningsrevisjon – integrering
Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår av 
rapporten "Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid" gjennom utarbeidelse av en 
handlingsplan som ferdigstilles innen 1. desember 2014.

01.12.2014

KS-082/13
16.12.2013

Opplevelseskortet
2. Ordningen med opplevelseskortet evalueres våren 2015.

Våren 2015
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.01.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/215
Journalpostløpenr.:
14/3094

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
009/14 Kontrollutvalget 10.02.2014

Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 10.02.2014
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 28.01.2014:
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Oversikt over kontrollutvalgets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Kontrollutvalget 5 representanter    Telefon E-post 

Leder: Sølvi Ege Eigesveien 284 4375 Hellvik KrF  994 23 577 solvi.ege@gmail.com 

       

Nestleder: Harald Oddsen Havsø Gamleveien 6 4370 Egersund H   934 49 564 harald.havso@yahoo.com  

       

ARBEIDERPARTIET  1 representanter   AP   

Elin Svanes Hjørungnes  Beverveien 2 4371 Egersund AP 470 90 484 elin-svanes.hjorungnes@fiskeridir.no 

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Alf Håkon Hetland Eiaveien 321 4376 Helleland FrP 411 28 295      alf.haakon.hetland@gmail.com 
                                                           

HØYRE 1 representanter      

Nestleder: Harald Oddsen Havsø  Gamleveien 6 4370 Egersund H   934 49 564  harald_havso@yahoo.com 

       

KRISTELIG FOLKEPARTI  representant      

Leder: Sølvi Ege Eigesveien 284 4375 Hellvik KrF  994 23 577 solvi.ege@gmail.com 

       

       

SENTERPARTIET 1 Representant      
Svein Olav Tengesdal Åseveien  60 4370 Egersund SP 990 21 019 s-ola-te@online.no 
       

       

Vararepresentanter i rekkefølger: 
 
       

Lisebeth Kjos-Hansen, Johan Feyersgt. 7 4370  Egersund V 976 45 501 lisebeth@rodvelt.no 
June Stuen Gamleveien 47 4370 Egersund SV 906 83 639 junestuen@hotmail.com 
Kenneth Pedersen Ruskebakken 13 B 4375 Hellvik KRF 911 41 899 kenped@live.com 
Lilly Remme Brunel Prestegårdsveien 9 4370 Egersund H 928 35 545 lilly.br@dabb.no  
Bitten Fugelsnes Aarstadgaten 37 4370 Egersund AP 916 04 685 bittenfu@online.no 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr. 24.1.2013 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

 
Kontrollutvalget  
 
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – 
Stavanger. 
 
Bjørn Martin Øvrebø 454 52 460 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget.  
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