
 
 

Utvalg: Kontrollutvalget 
Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til:  12:00  
Sak – fra / til: 001/14 - 009/14 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Sølvi Ege –SP Elin Svanes Hjørungnes – AP Svein Olav Tengesdal –SP 
Alf Håkon Hetland - FRP   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Harald Oddsen Havsø - H    

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Lisbeth Kjos-Hansen – V   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Fra administrasjonen: Kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen,  Kommunalsjef kultur og 
oppvekst Eivind Galtvik 
Fra sekretariatet: Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Fra Rogaland Revisjon: Annebeth M. Mathiassen 
 
 
Merknader til møtet: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sølvi Ege  
Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Kontrollutvalget 



 
 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (05): 
 

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) 

 
 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

001/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 9.12.2013  

002/14 Tertialrapporter Rogaland Revisjon pr. 31.12.2013  

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 

 

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  

 
 
 
 



001/14: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 
9.12.2013  
 

Forslag til vedtak 28.01.2014: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 9.12.2013  godkjennes. 
 
 
10.02.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
KON-001/14 Vedtak: 
 
 Protokollen enstemmig godkjent. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

002/14: Tertialrapporter Rogaland Revisjon pr. 31.12.2013  
 

Forslag til vedtak 29.01.2014: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
10.02.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Sølvi Ege stilte spørsmål ved om det burde vært budsjettert mer på Regnskapsrevisjonen (RR) 
hensett til timebruk i 2013. 
 
Annebeth Mathiassen viste til at det er et rammebudsjett for revisjon.  Det pågående 
oppfølgingsprosjektet på forvaltningsrevisjon (FR) av området psykisk helse ikke ble ferdigstilt i 
2013, og ubenyttede timer på FR ble benyttet til regnskapsrevisjon (RR). Budsjettet for 2014 er 
realistisk, men stramt.  For øvrig ble det vist til redegjørelsen i tertialrapporten. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-002/14 Vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



003/14: Orientering om Budsjett for kontrollutvalget 2014  
 

Forslag til vedtak 29.01.2014: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
10.02.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Annebeth Mathiassen fra Rogaland Revisjon orienterte om at det sannsynligvis vil la seg gjøre 
å gjennomføre hele selskapskontrollen i Dalane Miljøverk IKS innenfor rammen av årets 
budsjett. 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
KON-003/14 Vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

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

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. 
 
 
10.02.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det fremkom ikke forslag til endringer i planene.  Sølve Ege (KrF) foreslo at det ikke gjøres 
endringer i planene for forvaltningsrevisjon av selskapskontroll 
 
Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-004/14 Vedtak: 
 
 Det gjøres ikke endringer i planene for Forvaltningsrevisjon  og selskapskontroll. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



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

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.   

 
 
10.02.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Annebeth Mathiassen fra Rogaland Revisjon orienterte om at det sannsynligvis vil la seg gjøre 
å gjennomføre selskapskontroll på 120 timer i Dalane Miljøverk IKS innenfor rammen av årets 
budsjett. Hvis ikke det lar seg gjøre vil en kunne sluttføre prosjektet til 2015. 
 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet forslag om at sekretariatets forslag vedtas. 
 
SØLVI EGE (KrF) fremme slikt forslag: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk 
IKS i henhold til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon IKS med en ramme på inntil 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 2014. 

 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) og ELIN SVANES HJØRUNGNES (AP) fremmet i tillegg 
fellesforslag om at det gjøres en tilføyelse /presisering i prosjektmandatet. 
Andre kulepunkt i punktet ”Problemstillinger ” lyder: ”Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet 
lagt opp”.  Det foreslås at ordlyden i dette punktet skal være: 
 
 ”Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp, herunder hvordan kommunene 
 utøver eierskapet gjennom representantskapet ?” 
 
Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt. 
Tengesdal og Hjørungnes`s forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-005/14 Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk 
IKS i henhold til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon IKS med en ramme på inntil 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 av avgjørelse i kontrollutvalgets møte i april 2014. 



3. Det gjøres en presiserende tilføyelse i andre kulepunkt under punktet ”Problemstillinger” 
i prosjektmandatet, slik at det lyder: 

 
  ”Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp, herunder hvordan  
  kommunene utøver eierskapet gjennom representantskapet ?” 
 
 Vedtaket er enstemmig. 
 
 

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

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.  
 
 
10.02.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble vedtatt å lukke møtet under orienteringen iht. kommunelovens § 31 nr. 2 jfr. 
offentlighetslovens § 14. 
 
Kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik, redegjorde deretter nærmere for status i saken 
og besvarte spørsmål og kommentarer. 
 
Kontrollutvalget takket for orienteringen og administrasjonens arbeid i saken. 
 
SØLVI EGE (KrF) fremmet forslag om at sekretariatets forslag vedtas med den endring at ”eller 
juni” sløyfes 
 
 
Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-006/14 Vedtak: 
 
 Rådmannens redegjørelse tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny 
 redegjørelse for status i saken til kontrollutvalgets møte i april.  
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

007/14: Interimrevisjon av Eigersund kommune 2013  
 

Forslag til vedtak 29.01.2014: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 



 
 
10.02.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Rapporten ble drøftet.  Alf Håkon Hetland (FrP) stilte oppfølgende spørsmål angående 
revisjonsfunn knyttet til mangler ved anbud og/eller protokoll.  Revisor redegjorde utfyllende for 
dette og bemerket at det dreier seg om mangler i varierende grad.  Det ble orientert om at 
økonomisjefen er på saken.  Kommunen har ansatt en controller i 2013 som arbeider med å 
følge opp dette.  Anbud skal kunngjøres i Doffin  er det gode rutiner på.  Det er på de mindre 
anbudene i området kr. 0 – 500.000 manglene/feilene forekommer. 
 
Svein Olav Tengesdal (SP) fremmet forslag om at revisor setter opp en oversikt over manglene 
som er påpekt i revisjonsrapporten til neste møte.  For øvrig tas rapporten til orientering 
 
Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-007/14 Vedtak: 
 
 Revisor setter opp en oversikt over revisjonsfunnene vedr. mangler ved anbud og/eller 
 protokoll til kontrollutvalgets møte 29. april 2014. For øvrig tas rapporten til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

008/14: Referatsaker til kontrollutvalgets møte 10.02.2014  
 

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 

 
 
10.02.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Det ble ikke fremmet forslag i saken. 
 
 
KON-008/14 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 

009/14: Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 10.02.2014  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 28.01.2014: 
 

 Nye dokument i saken: E-post fra Tore Oliversen mottatt 5.2.2014 vedr. momenter og 
informasjon knyttet opp mot et eventuelt / fremtidig skattesamarbeide med Bjerkreim 
kommune.  (jnr. 14/4285) 

 
 
10.02.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
009/14 –Orienteringer om eventuelt fremtidig skattesamarbeid med Bjerkreim kommune 
og Status i Verran-saken 
 
Møtet ble lukket iht. kommunelovens § 31 jfr. offentlighetslovens § 14. 
 
Kommunalsjef Tore Oliversen, orienterte om sakene og besvarte spørsmål og kommentarer. 
 
Svein Olav Tengesdal (SP) berømmet økonomisjefen for at administrasjonen holder 
kontrollutvalget løpende orientert, og fremmet slikt forslag: 
 
 ”Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til et godt samarbeid om kommunikasjonen 
 fremover med Skatt Vest.” 
 
Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-009/14 Vedtak: 
 
 Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til et godt samarbeid om kommunikasjonen 
 fremover med Skatt Vest. 
 
Vedtaket er enstemmig.



 
 


