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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).

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

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. 

Side 2 av 374



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.04.2014
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
14/873
Journalpostløpenr.:
14/12561

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
010/14 Kontrollutvalget 29.04.2014

Årsregnskap og årsmelding 2013 for Eigersund kommune
  

Sammendrag:
Saken gjelder behandling av årsregnskap og årsmelding for Eigersund kommune 2013. 
Vedlagt årsregnskapet ligger revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat fra Rogaland Revisjon

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om kommunens årsregnskap til kommunestyret, samt 
formannskapet i forkant av deres behandling av årsregnskapet.
I tillegg skal kontrollutvalget påse at revisjonens merknader i forhold til årsregnskapet blir 
fulgt opp. Se henvisning til forskrift om kontrollutvalget senere i saksfremlegget.

Årsregnskapet:
Årsregnskapet 2013 viser at Eigersund kommune hadde en samlet inntekt på 1,2 milliarder 
kroner (regnskapsmessig og inkludert bruk av fond og motpost avskrivninger) og et netto 
driftsresultat på 12,3 millioner kroner. Netto driftsresultat fremkommer før bruk av fond 
(oppsparte penger), avsetninger til fond og overføring til investeringer. Årsregnskapet viser 
videre et regnskapsmessig mindreforbruk på 0 kroner (mot budsjettert 80.000 kroner).

Samlede investeringer i 2013 var på totalt 76,8 mill. kroner, som er ca. 43,1 % av  
budsjetterte utgifter. Vesentlig mindre  bruk av lån enn budsjettert har i hovedsak 
sammenheng med mindre finansieringsbehov grunnet forsinket fremdrift av prosjekter. 

Lånegjelden er økt med 54,2 mill. kroner og er på 724,5 mill. kroner. Den netto lånegjelden 
utgjør ca. 52,8 % av driftsinntektene. Egenkapitalen utgjør kroner 293,1 mill., som betyr at 
den egenkapitalfinansierte andelen av eiendelene har gått ned fra 13,8 % i fjor til 11, 8 % per 
31.12.2013. Dette innebærer at kommunen har en begrenset økonomisk handlekraft i forhold 
til behov for investeringer fremover. 
Kontrollutvalget har i tidligere år sett med bekymring på kommunens høye lånegrad og 
manglende nedbetaling av gjeld. Kontrollutvalget har i tidligere vedtak vedrørende 
årsregnskap for 2011, sak KON-010/12, oppfordret kommunestyret til å sette fokus på 
premieavviket og finansieringen av dette ovenfor overordnede myndigheter. 

Se for øvrig saksfremlegg fra administrasjonen samt årsmelding og årsregnskap for 
nærmere redegjørelse for årsregnskapet.

Økonomisjefen vil foreta en presentasjon av årsregnskapet og årsberetningen for Eigersund 
kommune i møtet. 

Revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat:
Rogaland Revisjon IKS har avgitt revisjonsberetning for 2013 med følgende merknad under 
andre forhold:
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 Finansreglementet for kommunen er fortsatt ikke utarbeidet, jf. FOR 2009-06-09 nr. 
635. I følge årsmeldingen vil nytt finansreglement bli lagt frem til revidering i løpet av 
2014. 

Årsoppgjørsnotatet oppsummerer årsoppgjøret og revisjonen gjennom året. I 
årsoppgjørsnotatet er tilsvarende merknad påpekt. For øvrig vises det til redegjørelsen under 
de enkelte punkter i notatet.

Revisor viser til at kontrollutvalget er lovpålagt å følge opp at revisors merknader blir fulgt 
opp, men at det ikke gjelder løpende forbedringer og effektiviseringen av normal drift. Det 
foreligger ikke avdekket forhold som kontrollutvalget er lovpålagte å følge opp for 2013. 

Det må bemerkes at forholdene vedrørende finansreglementet har kontrollutvalget tidligere 
påpekt og administrasjonen er blitt bedt om å følge opp i henhold til tidligere vedtak av 
kontrollutvalget, sak KON-010/12. 

Rogaland Revisjon vil være tilstede og gjøre rede for sin revisjon

Saksgang:
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse som skal være grunnlag for formannskapets og 
kommunestyrets behandling og godkjennelse av regnskapet.

Sekretariatets forslag til vedtak 22.04.2014:

1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet, årsrapport, revisjonsberetningen og 
årsoppgjørsnotat for regnskapsåret 2013. Årsregnskapet og årsrapport gir etter 
Kontrollutvalgets mening et dekkende bilde av kommunens økonomi og 
aktivitetsutvikling.

2. Kontrollutvalget ber administrasjonen følge opp forholdene i revisjonsberetningen. 

3. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at Eigersund kommunes årsregnskap og 
årsmelding for 2013 godkjennes. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Årsregnskap og årsrapport for Eigersund kommune 2013 er ikke tidligere behandlet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende lovverk:
Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:

§ 6. Regnskapsrevisjon

       Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i 
samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk 
og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

§ 7. Uttalelse om årsregnskapet
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       Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan 
tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget. 

§ 8. Oppfølging av revisjonsmerknader

       Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. 

       Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt 
opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller 
fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp. 

Kommunalt regelverk:
Reglement for Kontrollutvalget vedtatt av kommunestyret 9. mai 2005 (jfr. PS008/05)

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternativer løsninger

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
336485 Årsregnskap og årsmelding 2013 for Eigersund kommune
337522 Årsberetning 2013 Eigersund kommune.pdf
337521 Regnskap 2013 - PDF.pdf
337478 Årsoppgjørsnotat og revisjonsberetning for 2013 - uttalelse om årsregnskapet
337479 Årsoppgjørsnotat for 2013 - Eigersund kommune.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 04.04.2014 Rogaland Revisjon IKS Årsoppgjørsnotat for 2013 fra Rogaland Revisjon

1 I 04.04.2014 Rogaland Revisjon IKS
Årsoppgjørsnotat og revisjonsberetning for 2013 
- uttalelse om årsregnskapet

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.04.2014
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
13/2539
Journalpostløpenr.:
14/11958

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Kontrollutvalget 29.04.2014

044/14 Formannskapet 07.05.2014
Kommunestyret 12.05.2014

Årsregnskap og årsmelding 2013 for Eigersund kommune
  

Sammendrag:
Denne sak omhandler årsregnskapet og årsberetningen for Eigersund kommune for 
driftsåret 2013. Regnskapet og årsmeldingen er to dokument som er lagt ved saken og som 
tar for seg de økonomiske sidene i saken. 

Foruten praktiske årsaker er det også hjemlet i Kommuneloven at kommunene skal 
utarbeide årsregnskap og de frister som ligger knyttet opp mot ferdigstillelse og politisk 
behandling.

Årsregnskapet 2013 viser at Eigersund kommune hadde en samlet inntekt på 1,2 milliarder 
kroner (regnskapsmessig og inkludert bruk av fond og motpost avskrivninger) og et netto 
driftsresultat på 12,3 millioner kroner. Netto driftsresultat fremkommer før bruk av fond 
(oppsparte penger), avsetninger til fond og overføring til investeringer. Årsregnskapet viser 
videre et regnskapsmessig mindreforbruk på 0 kroner (mot budsjettert 80.000 kroner).

Iht. regnskapsforskriften finansieres det enkelte investeringsprosjekt – og avsluttes ved 
slutten av året i forbindelse med årsregnskapet. For investeringsprosjekt som går over flere 
år overfører vi ubrukte midler. For prosjekter som er ferdige gjøres disse opp med et 
merforbruk eller et mindreforbruk. Kommunestyret må ta stilling til hvordan et merforbruk skal 
finansieres eller hvordan et mindreforbruk skal disponeres. For oss er det viktig å synliggjøre 
hvor merforbruket er og hvordan nettopp dette merforbruket har blitt dekket. En viser her til 
Note 13 for mer informasjon. Totalt udisponert beløpt for 2013 (investeringsregnskapet) er 
39.708  kroner. En viser her til Note 13 i regnskapsdokumentet. Rådmannen foreslår at 
udisponert beløp settes av på Investeringsfondet.

For en nærmere beskrivelse av inntekter og utgifter viser vi til årsregnskap og årsmelding for 
2013.  En beskrivelse av økonomisk status, resultat og situasjon vises i årsberetningen for 
2013.

Rådmann ønsker å påpeke at presset på tjenesteproduksjonen øker – samtidig som en ikke 
kan unnlate å peke på at driftsutgiftene mot enkelt brukere øker. Det som er spesielt for 
driftsåret 2013 økonomisk resultat ved Kultur- og oppvekstavdelingen, som også gir 
økonomiske konsekvenser for 2014.

Saksgang:
Årsregnskapet og årsberetning blir behandlet i Kontrollutvalget.  Kontrollutvalgets vedtak 
følger saken videre. 
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Formannskapet innstiller til Kommunestyret (som fatter endelig vedtak). Årsregnskap, 
årsberetning og politisk sak/vedtak blir oversendt til Fylkesmann i Rogaland – iht. 
regnskapsforskrift og Kommuneloven.

Rådmannens forslag til vedtak 11.04.2014:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
1. Årsberetningen for 2013 godkjennes.
2. Udisponert mindreforbruk i investeringsregnskapet på 30.708 kroner settes av på 

Investeringsfondet.
3. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2014. 
4. Årsregnskapet for 2013 godkjennes.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Årsregnskap og årsrapport for Eigersund kommune 2013 er ikke tidligere behandlet. En viser 
til at i løpet av året 2013 har det blitt fremlagt økonomirapporter og informasjon av 
økonomiske forhold.

Andre opplysninger / fakta i saken:
En viser til årsregnskap og årsmelding knyttet opp mot denne sak.

Saksbehandlers vurderinger:
Årsregnskapet 2013 viser at Eigersund kommune hadde en samlet inntekt på 1,2 milliarder 
kroner (regnskapsmessig og inkludert bruk av fond og motpost avskrivninger) og et netto 
driftsresultat på 12,3 millioner kroner. Netto driftsresultat fremkommer før bruk av fond 
(oppsparte penger), avsetninger til fond og overføring til investeringer. Årsregnskapet viser 
videre et regnskapsmessig mindreforbruk på 0 kroner (mot budsjettert 80.000 kroner).

KS anbefaler at en kommune bør ha et netto driftsoverskudd på 3% av samlede 
driftsinntekter. I 2013 ville 3% vært 32 millioner kroner. Eigersund kommune sitt 
driftsoverskudd (netto driftsresultat) var på 1,2% av samlede driftsinntekter. Netto 
driftsresultat er bedre enn budsjettet, men samtidig er det grunn til å peke på en del konkrete 
forhold knyttet opp mot årets resultat. Netto driftsbudsjett blir blåst opp av inntektsføring av 
selvkostområder og premieavvik knyttet opp mot investeringer. Dette er både iht. 
regnskapsforskriftene og på lik linje med samtlige kommuner. Basert på dette er det grunn til 
å påpeke at netto driftsresultat gir et ”for godt bilde” av den økonomiske situasjonen for 
Eigersund kommune

Tabellen nedenfor viser årlig netto driftsresultat for Eigersund kommune – sett opp mot KS 
sin anbefaling og resultatet for kommunene (eks. Oslo og fylkeskommunene).

Oversikt over netto driftsresultat i %
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Anbefaling EK Kommunene

Side 7 av 374



3

Universell utforming:
Ingen knyttet til denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Samlet driftsmessig oversikt for 2013:
Eigersund kommune hadde et netto driftsresultat på 12.296.322,58 kroner i 2013 (mot 
19.688.850,66 kroner i 2012). 

Udisponert overskudd for 2013 er på 0 kroner (i 2012 var dette på 139.109,73 kroner). 

Økonomisk gjennomgang og vurdering av driftsåret for avdelingene:

Drift ved avdelingene Regnskap Budsjett Avvik Regnskap

Netto ramme 2013 2013 R13-B13 2012

1 SENTRALADMINISTRASJONEN 56 028 55 312 716 54 297
2 KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELING 339 664 336 597 3 067 312 993

3 HELSE- OG OMSORGSAVDELING 362 999 364 618 -1 620 319 454
5 Kultur (nå en del av KO) 0 0 0 12 254

6 TEKNISK AVDELING 79 574 77 420 2 154 69 264
7 DIV. FELLESUTGIFTER -10 270 -11 432 1 163 -5 464

8 SKATTER, RAMMETILSKUDD M.V. -846 844 -845 146 -1 698 -783 717

9 FINANSPOSTER 18 850 22 632 -3 782 20 919

T O T A L T 0 0 0 0
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner – og er netto rammer.

Finansiering og samlet oversikt av investeringene for 2013
Samlet investering (utgifter) i 2013 var på totalt 120.743.239 kroner – av et budsjett på 
212.240.000 kroner. Differansen er knyttet opp mot investeringsprosjekt som går over flere 
år – og hvor finansieringen er foretatt. Ubrukte finansieringsmidler, knyttet opp mot 
investeringsprosjekt som ikke er sluttført, blir overført til 2014.

Diagrammet nedenfor viser oversikt over årlige investeringer foretatt av Eigersund kommune:
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Diagrammet viser de årlige utgifter knyttet til ”reelle” investeringene til Eigersund kommune i 
nevnte periode. I denne tabellen har vi trukket ut nedbetalingen av lån, Start-lån, avsetninger 
til fond og salg av eiendommer.
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Diagrammet nedenfor viser oversikt og utvikling av samlet lånegjeld:

Utvikling sum samlede langsiktige lån
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Samlet lånegjeld pr. 31.12.2013 var på 724.464.877 kroner. I løpet av perioden har den 
langsiktige gjelden økt. Økningen i gjelden henger sammen med investeringer innenfor VA-
sektoren, Startlån, skole, renoveringsprosjekt vei og utbygginger.

I forbindelse med politisk behandling av budsjettet ble det bedt om en oversikt av utvikling av 
lån (av Arne Stapnes – Høyre) – sett opp mot utvikling av driftsinntekter. I tabellen nedenfor 
har en sett på hvor stor andel langsiktige lån (inkludert årets låneopptak) har vært – sett opp 
mot årlige driftsinntekter. Ett moment i dette er at høyere driftsinntekter vil gjøre det lettere å 
betjene økt lånemengde.

Gjeld som prosentvis andel av driftsinntekter

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

120,0 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Det tabellen viser er at i løpet av perioden har gjeldsgraden (sett opp mot driftsinntekter) gått 
fra 96,1% i 2002 og nedover og hvor den i 2013 går noe opp (til 81,1%). For perioden totalt 
er det en reduksjon – som henger sammen med bla. gitte investeringer er ikke igangsatt, 
tiltak for å redusere låneopptak, ekstra ordinære nedbetaling av lån (tilbakebetaling av 
ansvarlig lån fra Lyse energi) og reduserte låneopptak knyttet opp mot betinget kontroll 
(ROBEK-regelverk). Låneopptak 2013 er tatt med i oppsettet.

Gjelden for Eigersund kommune er for høy. Iht. til et snitt av kommunesektoren skulle 
gjelden vår vært på ca. 600 millioner kroner, mens den ideelt sett burde vært på ca. 300 
millioner kroner. Samtidig informerer vi om at gjelden i kommunene ser ut til å utvikle seg 
mer enn hva tilfeller er pr 2013 for Eigersund kommune. Dette er et forhold som vi vil komme 
tilbake til når regnskapsoversikter foreligger for kommunene.
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~ o ~

Alternative løsninger:
Foreslå endringer i rådmannens forslag til vedtak.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
336565 feilregistrering
336569 Årsoppgjørsnotat for 2013 - Eigersund kommune.pdf
336588 2014-04-11 INV til POL overføringer fra R2013 til B2014.xls
336579 2014-03-22 INV til avde overføringer fra R2013 til B2014.xls

Årsregnskap 2013 (eget dokument)
Årsberetning 2013 (eget dokument)

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 23.12.2013 Kommunale ledere
Årsregnskap 2013 (R2013) - frister for 
fakturering, faktura og eventuelle overføringer for 
årsregnskapet

3 I 13.01.2014 DnB Livsforsikring
Endelig GKRS R2013 - Eigersund kommune og 
Eigersund Havnevesen KF

4 I 23.01.2014 Rogaland Revisjon IKS Oppsummering av revisjonen gjennom året 2013

5 X 22.02.2014

Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Eivind Galtvik

Ang. regnskap 2013 (R2013) og konsekvenser 
for budsjett 2014 (B2014)

6 X 22.02.2014

Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Eivind Galtvik

Ang.  regnskap 2013 (R2013) og konsekvenser 
for budsjett 2014 (B2014)

8 I 10.03.2014 Rogaland Revisjon IKS
Uttalelse fra ledelsen - Eigersund kommunes 
regnskap for 2013

9 U 15.03.2014 Jernhagen Barnehage
Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd 
etter regnkapsavslutning 2013

10 U 15.03.2014 Helleland barnehage
Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd 
etter regnkapsavslutning 2013

11 U 15.03.2014
Raketten 
andelsbarnehage SA

Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd 
etter regnkapsavslutning 2013

12 U 15.03.2014
Varden 
Andelsbarnehage B/A

Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd 
etter regnkapsavslutning 2013

13 U 17.03.2014 Lykkeliten barnehage
Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd 
etter regnkapsavslutning 2013

Side 10 av 374



6

14 U 17.03.2014 Eigerøy barnehage
Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd 
etter regnkapsavslutning 2013

15 U 17.03.2014
Robåten FUS 
Barnehage

Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd 
etter regnkapsavslutning 2013

16 U 17.03.2014
Kiellandskogen FUS 
barnehage

Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd 
etter regnkapsavslutning 2013

17 U 17.03.2014
Skattekisten 
kulturbarnehage

Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd 
etter regnkapsavslutning 2013

18 U 17.03.2014
Hestnes FUS 
Barnehage

Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd 
etter regnkapsavslutning 2013

19 I 04.04.2014 Rogaland Revisjon IKS Årsoppgjørsnotat og revisjonsberetning 2013

21 I 04.04.2014 Rogaland Revisjon IKS
Årsoppgjørsnotat og revisjonsberetning for 2013 
- uttalelse om årsregnskapet

22 I 04.04.2014 Rogaland Revisjon IKS Årsoppgjørsnotat for 2013 fra Rogaland Revisjon

Parter i saken:
Årsregnskapet er først og fremst en intern sak, men blir rapportert videre til bla. stat og andre 
aktører (for eksempel långivere og bankforbindelse til Eigersund kommune).
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Forord – rådmannens vurderinger og kommentarer 
Årsregnskapet 2013 viser at Eigersund kommune hadde en samlet inntekt på 1,2 milliarder 
kroner (regnskapsmessig og inkludert bruk av fond og motpost avskrivninger) og et netto 
driftsresultat på 12,3 millioner kroner. Netto driftsresultat fremkommer før bruk av fond 
(oppsparte penger), avsetninger til fond og overføring til investeringer. Årsregnskapet viser 
videre et regnskapsmessig mindreforbruk på 0 kroner (mot budsjettert 80.000 kroner). 
 

En ønsker å kommentere at beskrivelsen av den økonomiske situasjonen / status for 
kommunene kan virke forvirrende for både den enkelte innbygger og personer som jobber 
med budsjett/regnskap. Dette henger sammen med at avsetninger og bruk av fondsmidler 
fremkommer etter netto driftsresultat. Slik sett har en tidligere hatt fokus på hva en hatt i 
merinntekt/mindreinntekt etter disponeringer (avsetninger og bruk av fond).  
 

KS anbefaler at en kommune bør ha et netto driftsoverskudd på 3% av samlede 
driftsinntekter. I 2013 ville 3% vært 32 millioner kroner. Eigersund kommune sitt 
driftsoverskudd (netto driftsresultat) var på 1,2% av samlede driftsinntekter, mens det i 2012 
var på 1,9% (2011 var på 2,2%, 2010 var på 0,3%,  2009 var på 1,2%  i 2008 var på 3,3%, i 2007 på 3,75% og 
i 2006 var på 4%). 
 

Netto driftsresultat er bedre enn budsjettet, men samtidig er det grunn til å peke på en del 
konkrete forhold knyttet opp mot årets resultat. Netto driftsbudsjett blir blåst opp av 
inntektsføring av selvkostområder og premieavvik knyttet opp mot investeringer. Dette er 
både iht. regnskapsforskriftene og på lik linje med 
samtlige kommuner. Problemet med disse 
føringene er: 
 Inntekter knyttet opp mot selvkostområdet 

går til konkrete forhold og er ikke med på å 
styrke kommuneøkonomien. For 2013 blir det 
på ulike selvkostområder satt av totalt 
12.669.333 kroner til bunde driftsfond. 

 Premieavviket er en regnskapsmessig føring 
som ikke påvirker likviditeten. Det er en 
beregnet størrelse som regnskapsmessig 
reduserer pensjonsutgiftene og gir oss en 
regnskapsmessig inntekt. 

 Momsrefusjon for investeringer er en 
driftsmessig inntekt. For vår del blir denne 
inntekten overført til investeringene som 
egenkapital og utgjør 9.491.266 kroner.  

 Hvis vi korrigerer for disse forholdene (dvs. 
trekker disse regnskapsmessige inntektene ut) 
vil netto driftsresultat blitt redusert. 

 
På denne måten blir både Eigersund kommune sitt 
regnskap – og regnskapene til samtlige av landets 
kommuner – betydelig bedre enn de reelt sett er. 
Videre må en ta hensyn til avsetninger og bruk av 
tidligere avsatte midler. Basert på dette er det 
grunn til å påpeke at netto driftsresultat gir et ”for 
godt bilde” av den økonomiske situasjonen for 
Eigersund kommune! Samtidig er dette (sagt med 
andre ord) det samme som vi har pekt på i flere år. Kommunene sine regnskap blir ”forbedret” 
som følge av regnskapsreglene som vi skal følge.  
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Del 1 - Økonomiske hovedtall for 2013 – i driften 
1.1  Økonomiske hovedtall 
 

Samlet driftsmessig oversikt for 2013 

Eigersund kommune hadde et netto driftsresultat på 12.296.322,58 kroner i 2013 (mot 
19.688.850,66 kroner i 2012).  
 
Udisponert overskudd for 2013 er på 0 kroner (i 2012 var dette på 139.109,73 kroner).  
 
1.2 Økonomiske mål og resultater 

Økonomisk mål 

For å videreutvikle vår innsats i forhold til målsettinger i eksisterende kommuneplan, må 
Eigersund kommune ha økonomisk handlefrihet. Dette for å kunne møte uforutsette 
svingninger i inntekter og utgifter, slik at en kan opprettholde en jevn drift.  
 

Iht. kommuneloven har vi ikke lov til å legge frem et kommunebudsjett (eller økonomiplan) 
som ikke er i balanse. Hvis et år ikke er i balanse må dette dekkes inn i økonomiplanperioden. 
Dvs. at det må være balanse i hele økonomiplanperioden.  
 

I forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2002 vedtok kommunestyret følgende: 
 Fra 2004 skal det settes av 2% av brutto driftsutgifter til fond. Fondene skal danne buffer for 

uforutsette forhold samt egenkapital på investeringer (punkt 21).  
 Basert på de vedtatte og foreslåtte avsetninger er ikke dette mål nådd i 2011. 
 Fra 2005 er det en målsetting at det skal være minst 50% egenfinansiering i 

investeringsprosjektene (punkt 22 – vedtatt av kommunestyret). 
o Dette er ikke nådd i 2013. 
o I økonomiplanen for 2014 – 2017 har det ikke vært mulig å realisere dette mål. 

 
Økonomisk overskudd sett i forhold til KS sine anbefalinger: 

 KS opererer med 3% overskudd i sine anbefalinger.  
 KS mener at 3% tilsvarer et nullresultat i privat sektor fordi avskrivninger, i motsetning til 

private bedrifter ikke ligger inne i kommunale regnskap. 
 Basert på netto driftsresultat har ikke Eigersund kommune nådd denne målsetting og 

beregning i 2013. 
 

Tabellen nedenfor viser årlig netto driftsresultat for Eigersund kommune – sett opp mot KS sin 
anbefaling og resultatet for kommunene (eks. Oslo og fylkeskommunene). 
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1.3 Eventuelle konsekvenser av forhold i årsregnskapet for 2013 

Forhold fra årsregnskapet 2013 som kan gi negative konsekvenser for 2014 

I forbindelse med årsregnskapet for 2013 ser vi at det er gitte forhold som kan bli dyrere/slå 
negativt ut i 2014 – dvs. mer enn det som det er avsatt i budsjettet for 2014. Dette er spesielt 
rettet mot følgende forhold: 
 

 Det er to hovedmoment som gir økonomisk bekymring for 2014. Dette er knyttet opp mot 
Kultur- og oppvekstavdelingen og Teknisk avdeling. Begge avdelinger fremlegger merforbruk 
i forbindelse med årsregnskapet for 2013. De driftsmessige forholdene vil i hovedsak også bli 
videreført til 2014. En viser til at Kultur- og oppvekstavdelingen ble tilført 10.650.000 kroner 
ekstra i november 2013 – midler som ikke er videreført til B2014. Ut fra regnskapstallene for 
2013 kan vi her snakke om følgende økonomiske forhold for avdelingene i 2014: 

o En underdekning på 14 millioner kroner for Kultur- og oppvekstavdelingen. 
o En underdekning på 2 – 4 millioner kroner for Teknisk avdeling. 

 Overtid. Ligger betydelig høyere enn det som er budsjettert. 
 En økning i antall ressurskrevende tjenester og økte kostnader pr bruker innenfor både: 

o Helse- og omsorgssektoren 
o Grunnskolene  
o Barnehagene. 
o Barnevernet . 
o Vi ser nå klarere trender for at flere instanser må inn på gitte brukere. 

 Generelt en økning i antall brukere ved Helse- og omsorg – bla. som følge av raskere 
utskrivning fra sykehusene. Dette kan gi økt overbelegg samt økt press på åpen omsorg. 

 Beregninger av premieavviket (en teknisk beregning som svinger). Vi har lagt opp til ”høy 
inntekt” samt bruk av fond. Regnskapet fra tidligere år viser en betydelig endring. Slik sett vil 
pensjon og premieavviket være den største enkeltposten som en må foreta endringer opp mot 
budsjett. Det vil også være usikkerhet knyttet opp mot at vi skifter leverandør (fra DNB til 
KLP). 

 Tilskudd til private barnehager – basert på ny forskrift og KO-saken. 

Forhold fra årsregnskapet 2013 som kan gi positive konsekvenser for 2014 

 HO har hatt god kostnadskontroll i 2013 – i sum og innenfor den enkelte avd. 
 Det er satt av midler knyttet opp mot gitte forhold. 
 Det er vedtatt at Eigersund kommune skal foreta driftsmessige endringer/reduksjoner – som 

skal ha effekt fra 2014. 
 Et eventuelt overskudd fra livselskapene. 
 En konklusjon og etteroppgjør knyttet til feilregistrering av utenlandske arbeidstakere (Verran 

– saken). 
 

1.4 Regnskapsmessig driftsresultat de siste årene 
I forbindelse med utarbeidelse av et årsregnskap må det foretas strategiske valg – som kan og 
vil få konsekvenser for både regnskapsåret, men også påfølgende år. Dette har en også gjort i 
forbindelse med årsregnskapet for 2013. 
 
I det kommunale regnskapet har vi brutto driftsresultat (før finansposter), netto driftsresultat 
(etter finansposter, men før interne avsetninger til fond og bruk av fond) samt 
regnskapsmessig mer/mindreforbruk. Sistnevnte forhold er etter at samtlige avsetninger eller 
bruk av fond er foretatt. Regnskapsmessig mer/mindreforbruk er ”sluttlinjen” – hvor et 
eventuelt underskudd kommer frem – eller et udisponert overskudd. 
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For å kunne sammenlikne de siste år best har vi i tabellen valgt å benytte: 
 Netto driftsresultat (markert med blå stolpe) 
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, dvs. etter budsjettert avsetning til driftsfond eller budsjettert bruk av 

driftsfond (markert med grønn stolpe). 
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Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Perioden 2013 – 2017 er iht. vedtatt budsjett. 

Netto driftsresultat for det enkelte år 
o Netto driftsresultat for 1995: 14.235.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1996: 15.849.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1997: 21.900.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1998: 15.148.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1999: 14.973.000 kr  
o Netto driftsresultat for 2000:  -2.022.000 kr (underskudd) 
o Netto driftsresultat for 2001:      907.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2002: -18.009.000 kr (underskudd) 
o Netto driftsresultat for 2003:   -6.464.000 kr (underskudd) 
o Netto driftsresultat for 2004: 20.056.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2005: 36.383.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2006: 35.003.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2007: 28.531.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2008: 26.088.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2009: 15.961.357 kr  
o Netto driftsresultat for 2010: 2.889.772 kr 
o Netto driftsresultat for 2011: 20.311.602 kr 
o Netto driftsresultat for 2012: 19.688.850 kr 
o Netto driftsresultat for 2013: 12.296.322 kr 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, for det enkelte år 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1995: 6.981.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1996: 5.312.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1997: 1.861.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1998: 2.615.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1999: 47.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2000: 0 kr (Vi hadde mindre avsetning til driftsfond enn budsjettert. 

Merforbruket ble dekket ved bruk av driftsfond) 
o Regnskapsmessig merforbruk i 2001: -4.225.000 kr (Underskudd. Merforbruket ble dekket ved bruk av driftsfond.) 
o Regnskapsmessig merforbruk i 2002: -19.605.000 kr (underskudd)  
o Regnskapsmessig merforbruk i 2003: -6.901.000 kr (underskudd) 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2004: 11.706.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2005: 4.144.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk  i 2006: 11.673.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk  i 2007: 7.950.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk  i 2008: 52.835 kr 
o Regnskapsmessig merforbruk i 2009: -22.395 kr (underskudd) 
o Regnskapsmessig mindre-/merforbruk 2010: 0 kr 
o Regnskapsmessig mindre-/merforbruk 2011: 876.983 kr 
o Regnskapsmessig mindre-/merforbruk 2012: 139.109 kr 
o Regnskapsmessig mindre-/merforbruk 2013: 0 kr 
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1.5 Oversikt over avsetninger, bruk av fond og fondsoversikt 
En viser til regnskap 2013. 
 
Vi viser til at vi i 2013 har brukt 26,1 millioner kroner av fond. En viser her til Note 12. 
 
Det er videre satt av midler til ulike fond – inkludert bundne fond. Avsetningene er viktige 
med tanke på de disponeringer som er foretatt for gjeldene økonomiplan. Viser til Note 11. 
 

Del 2 – Avdelingene sin økonomiske virksomhet i  2013 
2.1 Økonomisk gjennomgang og vurdering av driftsåret for avdelingene 
 
Drift ved avdelingene Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 
Netto ramme 2013 2013 R13-B13 2012 
1 SENTRALADMINISTRASJONEN 56 028 55 312 716 54 297
2 KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELING 339 664 336 597 3 067 312 993
3 HELSE- OG OMSORGSAVDELING 362 999 364 618 -1 620 319 454
5 Kultur (nå en del av KO) 0 0 0 12 254
6 TEKNISK AVDELING 79 574 77 420 2 154 69 264
7 DIV. FELLESUTGIFTER -10 270 -11 432 1 163 -5 464
8 SKATTER, RAMMETILSKUDD M.V. -846 844 -845 146 -1 698 -783 717
9 FINANSPOSTER 18 850 22 632 -3 782 20 919
  T O T A L T 0 0 0 0

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner – og er netto rammer. 

Kommentarer knyttet til den enkelte avdeling 

Totalt sett har avdelingene ett samlet merforbruk på 4,3 millioner (av et samlet netto budsjett 
på 834 millioner kroner). Rådmannen vil spesielt trekke frem HO – som nå har sitt 10 år på 
rad i balanse. Samtidig viser regnskapet de økonomiske utfordringer vi har innenfor KO og 
Teknisk avdeling. Det er viktig å skape/opprettholde økonomisk balanse. Dette er et arbeid 
som pågår hele tiden – og som er utfordrende knyttet opp mot behov, ønsker og økonomiske 
muligheter. 

Sentraladministrasjon 

 Avdelingen har et merforbruk på 716.000 kroner.  
 Hovedforklaringen på merforbruket er at det regnskapsmessig er satt av 600.000 

kroner knyttet opp mot avslutningen av Dalanerådet (ikke budsjettert). Utgiftene 
kommer hovedsakelig knyttet opp mot engangsutgifter for å avslutte 
pensjonsordningen. 

 Det er gitte enheter som har et merforbruk i 2013. Dette gjelder hovedsakelig knyttet 
opp mot felles annonsering av stillinger. Dette vil variere knyttet opp mot antall 
stillinger som lyses ut. Det er foretatt og foretas løpende vurderinger og endringer for 
å redusere denne post. 

 Det er satt av midler til reguleringsplaner på Eie, Kaupanes og Ramsland. Disse 
midlene er overført til 2014 (ubrukte midler). 

Kultur- og oppvekstvdelingen (KO) 

 Avdelingen har et samlet merforbruk på 3.067.000 kroner – mot et mindreforbruk på 
4.060 kroner i 2012. 
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 KO ble i årets siste økonomirapport tilført 10.650.000 kroner knyttet opp mot KO-
saken (manglende budsjettering på stillinger og tiltak – herunder andre forhold).  

 Det er videre satt av midler på ulike fond ved enkelt enheter. En viser her til Note 11.  
 Det er ulike økonomiske resultater ved enhetene i avdelingen. Enkelt enheter har et 

større mindreforbruk, mens andre enheter har et større merforbruk (begge forhold sett 
opp mot budsjett). Dette er et forhold som en nå arbeider med og vil komme tilbake til 
i flere omganger i løpet av 2014.  

 En viser til at rådmannen kommer til å ha egen rapportering ang. KO-saken via 
Kontrollutvalget. 

 Andre forhold ved avdelingen – som også spiller inn på 2014: 
 Skole- og barnehageåret splitter budsjettåret 2012, da august er oppstart for nytt 

skole og barnehageår. Det vil derfor alltid bli en del forandringer med hensyn til 
lønn og ansettelser.  

 En forventer økt antall saker innenfor barnevernet for Eigersund kommune i årene 
som kommer. 

   Økt ressurs til barnehage – spesialpedagogisk hjelp 
 Avvik grunnskoleelever og førskolebarn. 

o Ressurskrevende elever og førskolebarn som kommer til eller blir utredet, i 
løpet av skoleåret / barnehageåret 2013-2014 får tildelt ekstra ressurser. 

o Dette er et forhold som gav oss utfordringer i 2013 og en må ha en 
gjennomgang av virkemidler og rapportering. En viser videre til at det er 
vedtatt og igangsatt endringer knyttet opp mot «tidlig innsats» og økt 
grunnbemanning vs. tilleggsbemanning. 

 Det er grunn til å peke på at en må forvente press på ”ressurskrevende tjenester” 
innenfor skole og barnehage. Dette er en situasjon for landet som helhet. Vi vil få 
situasjoner hvor enkelt elever/barn kommer til å tjenester rundt seg for mer enn en 
million kroner innenfor skole/barnehage. Tjenestene innenfor dette området har økt 
betydelig de siste år.  

 

Helse og omsorgsavdelingen (HO) 

 Avdelingen har et samlet mindreforbruk på 1.620.000 kroner i 2013.  
 Dette er et økonomisk resultat som kommer frem av god økonomistyring, fokus på 

tjenestene, styring av ressurser og vurdering av bemanning. Dette bygger på et langsiktig 
arbeid. 

 En påpeker at i dagens situasjon kan en enkelt bruker føre til økte utgifter - ut over årets 
mindreforbruk. Det er derfor viktig å være klar over at den økonomiske balansen også i 
HO er presset. 

 

Teknisk avdeling 

 Avdelingen har et merforbruk på 2.154.000 kroner. Resultat tidligere har vært slik: 
o For 2012 hadde Teknisk avdeling et mindreforbruk på 67.911 kroner. 
o For 2011 hadde Miljøavdelingen et mindreforbruk på 127.485 kroner. 
o For 2010 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 4.600.000 kroner. 
o For 2009 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 2.419.000 kroner. 
o For 2008 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 2.549.000 kroner. 
o For 2007 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 2.849.000 kroner. 
o For 2006 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 436.000 kroner. 
o For 2005 hadde Miljøavdelingen et mindreforbruk på 59.000 kroner. 
o For 2004 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 324.000 kroner. 
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 Merforbruket ved avdelingen i 2013 har flere årsaker. 
 Ved Eiendomsforvaltning (ansvar 6310) har vi et samlet merforbruk på 2,2 millioner 

kroner. Dette er knyttet til driftsutgifter / vedlikehold på bygg. Til første 
økonomirapport i 2014 vil en ha en ull gjennomgang av forhold innenfor dette 
området. Samtidig vil en påpeke at det har blitt arbeidet aktivt for å holde økonomiske 
rammer – noe som samtidig gir oss utfordringer. 

 Ett annet sted med økonomisk merforbruk er ved ansvar 6510 Brann – beredskap. 
Dette er endringer knyttet opp mot lønn – hvor vi holder på med en gjennomgang og 
hvor avdelingen antakelig vil bli kompensert. 

 For å balansere utgiftene for energi har en brukt av Strømfondet.  
 Det er et samlet mindreforbruk knyttet til ansvarsområdene på Vei/utemiljø. Dette har 

blant annet sammenheng med at stillinger var ubesatt deler av året. Utgifter til 
vedlikehold er samlet sett omtrent i balanse. Det er stort fokus på økonomistyring hos 
Vei/utemiljø. 

 Byggesakskontoret er ikke i balanse. Basert på selvkostberegninger burde inntekten 
vært ca. 1.005.000 kroner høyere (viser til note 17). Dette for at støtte- og 
tilleggsfunksjoner skulle vært dekket. På utgiftssiden har merforbruket blant annet 
sammenheng med at bruk av overtid, konsulenttjenester og interne tjenester ligger 
høyere enn budsjettert.    

 

Kap. 7 - Diverse fellsutgifter 

 I dette område ligger felles utgifter knyttet opp mot for eksempel lønnspott og 
premieavvik. 

 Det er gjort regnskapstaktiske disposisjoner ved Kap. 7 med tanke på gitte økte 
utgifter i 2013 og årene som kommer. Dette også knyttet opp mot regnskapsmessige 
føringer av premieavviket.  

 Området har et samlet merforbruk på 1.162.655 kroner. 
 Årsaken til merforbruket henger sammen med 13. lønnskjøring i 2013. Dette er en 

føring som tar hensyn til lønnsutgifter som er påløpt i 2013, men som først blir utbetalt 
i 2014 (1. kvartal). Det har vært kjørt egne beregninger for å finne frem til disse 
forhold – hvor samlet belastning ligger regnskapsmessig på Kap. 7. 

 Som følge av 13. lønnskjøring har samlet premieavvik blitt inntektsført i 2013 – og 
deet er ikke foretatt noen avsetning til Premieavviksfondet. 

 Årsregnskapet for 2013 viser økte pensjonsutgifter fremover og hvor det blir større 
regnskapsmessige endringer vedrørende føring av premieavvik. Slik en vurderer det i 
skrivende stund vil dette gi negative konsekvenser for økonomiplanperioden som 
gjelder for perioden 2014 – 2017. Dette er forhold som rådmannen vil komme tilbake 
til i forbindelse med økonomirapporteringen for 2014. Dette vil spesielt gjelde 
endringer innenfor føring av premieavvik. 

 

Kap. 8 - Skatt og statlige tilskudd 

 Området har et mindreforbruk på 1.698.351 kroner. Årsaken til dette henger 
hovedsakelig sammen med økt skatteinngang og endringer innenfor rammetilskudd 
(statlige overføringer). 

 En viser til: 
o Kalkulatoriske inntekter er de finansinntekter som Vann- og avløpssektoren blir 

belastet med, for å dekke finansutgifter knyttet opp mot foretatte investeringer. Posten 
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er lavere enn budsjettert som følge av lav statsrente og betydelig etterslep på 
investeringssiden. 

o Lavere Kompensasjonstilskudd henger sammen med lav statsrente. 
 Når det gjelder skatteinngangen så er dette et forhold som har vært kommentert 

tidligere og hvor forhold i 2013 blir fulgt opp videre (Verran-saken). Eigersund 
kommune har påpekt at et større antall arbeidstakere har vært registrert med Verran 
kommune som bostedskommune fremfor Eigersund kommune. Dette har Eigersund 
kommune kjørt en større sak på – som ikke er avsluttet i skrivende stund. 

 

Kap. 9 - Finansposter 

 Området har et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner. 
 Årsaken til dette henger sammen med reduserte finansutgifter –hvor hovedårsaken er 

at låneopptak for 2013 ble skjøvet utbetalingsmessig fra sommeren 2013 til januar 
2014 (utbetalingsmessig). Vi påpeker at låneopptaker for 2032 formelt sett er tatt opp i 
2013, men da utbetalt i 2014.   

 En viser til at for 2014 har vi budsjettert med at budsjettert lån blir tatt opp i 2014, 
men utbetalt i januar 2015. Dvs. at vi får ikke samme effekt for 2014. 

 I 2013 er det foretatt ekstraordinære nedbetalinger på saldo for Startlån slik at behovet 
for ekstra overføringer reduseres i fremtiden – i tråd med ekstra innbetaling fra 
låntakere. 

 
2.2 Økonomisk oversikt – for den enkelte avdeling  
 

For en nærmere beskrivelse av regnskapsmessig resultat for den enkelte avdeling viser vi også 
til Regnskap 2013 og arkfanen ”Resultat (dr)”. En vil her finne detaljert informasjon om 
resultatet for den enkelte avdeling og for den enkelte resultatenhet.  
 

I den videre oversikt vil en se på den enkelte avdeling totalt sett og ikke de enkelte ansvar / 
resultatenhetene ved den enkelte avdeling. For en nærmere beskrivelse av regnskapsmessig 
resultat for den enkelte avdeling viser vi også til Regnskap 2013 og skillearket ”Drift pr 
avdeling”. En vil her finne detaljert informasjon om resultatet for den enkelte avdeling og for 
den enkelte resultatenhet. 
 
Figuren nedenfor viser hvordan økonomiske midler er disponert mellom avdelingene. Med 
brutto driftsutgifter menes de pengene som avdelingene har som brukes til drift (utgifter).  

Prosentvis andel pr avdeling (brutto driftsutgifter)

KO

HO

Sent.admKap 9

Kap 7

Teknisk 

Kap 8
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2.3 Forhold relatert til Eigersund Havnevesen KF 
Eigersund Havnevesen er et kommunalt foretak (eid av Eigersund kommune) og avlegger 
eget årsregnskap og egen årsberetning. Denne vil bli behandlet i kommunestyret. 
Kommunestyre er havnevesenets øverste organ.  
 

Del 3 – Regnskapsmessig endringer i utgifter og inntekter  
3.1 Fordeling av inntektene til Eigersund kommune det enkelt år 
 

Prosentvis fordeling av inntekter pr år
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Tabellen viser tydelig at de største inntektene våre (på lik linje med andre kommuner) er 
statlige rammeoverføringer (rammetilskudd, vertskommunetilskudd osv) samt skatt. En viser 
til at tabellen viser den prosentvise fordelingen av inntektene det enkelte år. En ser av tabellen 
utviklingstrekkene knyttet opp mot finansieringen vår – og kommunesektoren. Endringene 
har bla. skjedd som følge av vedtatte politiske reformer. Når det gjelder 2011 ble 
barnehagetilskuddet overført til kommunene (gikk fra øremerkede midler til en del av 
rammetilskuddet). For å treffe best mulig i fordeling av en slik endring valgte en å overføre 
midlene via rammetilskuddet. Et alternativ var å overføre midlene via økt skatteandel, men en 
kunne da lett fått en situasjon hvor den økonomiske inntekten var helt forskjellig fra de 
økonomiske utgiftene.  
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Tabellen nedenfor (neste side) viser utviklingen i skatteinngangen for Eigersund kommune (i 
kroner). 
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Selv om skatteinngangen totalt sett har steget betydelig over hele perioden viser tabellen 
nedenfor at det er store svingninger i skatteinngangen (både årlig prosentvis skatteendring).  

 
Videre er det ikke nødvendigvis samsvar med samlet skatteendring for kommunene og for 
oss. For å forklare dette viser en til tabellen nedenfor – som viser utviklingen i 
skatteinngangen i forhold til året i forkant (for kommunene): 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kommunene 1,6% 5,9% 5,9% 6,7% -3,2% 6,8% 5,7% 
Eigersund kommune 6,8% 6,3% 8,4% 4,6% -5,2% 3,4% 13,9% 

 
Dette vil si at skatteveksten i Eigersund kommune for 2013 var betydelig høyere enn for 
kommunene samlet. Oversikten viser at Eigersund kommune vil ha større svingninger enn 
andre kommuner knyttet opp mot aktivitet på Aker Solutions – og burde ha satt av den økte 
skatteinngangen på Skattereguleringsfondet for så å disponere av fondsmidlene i perioder 
hvor skatteinngangen ble redusert. Dette ville gitt et mer forutsigbart tjenestetilbud. Nå kan vi 
få en situasjon hvor tjenestetilbudet øker i ”gode” perioder – og må reduseres i ”dårligere” 
perioder. En konstaterer at dette er forhold vi ikke har klart å innarbeide – ei heller i vedtatt 
økonomiplan for perioden 2014 – 2017.  
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3.2 Prosentvis fordeling av utgiftene for det enkelte år 
 

Prosentvis fordeling av kostnadene pr år
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Tabellen viser at lønn og sosiale utgifter er den desidert største kostnadsposten vår. Dette er 
en naturlig sak da vi er en tjenesteproduserende virksomhet. En ser videre at lønn (inkludert 
sosiale utgifter)  går noe ned fra 2012, men over tid har lønnsutgiftene blitt en samlet større 
andel av våre samlede utgifter. Årsaken henger sammen med flere forhold – hvor bla. 
følgende forhold kan trekkes frem: 

 Vi er en tjenesteproduserte virksomhet. 
 Lønnsoppgjør. 
 Renten har gått ned i perioden – samtidig som vi har refinansiert gjeld (og skjøvet avdragene 

maksimalt). 
 Det har blitt foretatt driftsmessige reduksjoner innenfor områder som ikke omfatter 

lønnspostene. 
 Pensjon har økt i perioden. 
 Det er igangsatt nye tiltak innenfor tjenesteproduksjonen (som hovedsakelig består av lønn og 

sosiale utgifter). 
 Vi er en vertskommune (hvorav vi har et eget tilskudd – som hovedsakelig går til lønn) 

 

Tabellen nedenfor viser utviklingstrekkene i samlede inntekter og utgifter for Eigersund 
kommune – over en periode. 
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3.3 Utviklingen innenfor lønn og sosiale utgifter  
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Det tabellen over viser er at lønnskostnadene har økt over perioden. Dette henger sammen 
med følgende forhold: 

 Lønnsøkninger 
 Økt antall ansatte (som følge av realisering av reformer, økt tjenestetilbud og 

ressurskrevende brukere) 
 Økte pensjonskostnader 
 Økt tjenesteproduksjon. 
 Nye beregningningsmåter knyttet opp mot pensjonspremie (med vekt på premieavvik) 

 
På mange vis vil stigningen i samlede lønnskostnader være lik den vi vil finne i andre 
kommuner. For Eigersund kommune er det spesielt følgende forhold som markerer seg: 

 I perioden 2002 til 2005 stopper økningen i lønnskostnadene. 
 For 2004 har vi en reell lønnsreduksjon i forhold til 2003. 
 Begge disse forholdene kan tilskrives hovedsakelig Sparepakke 1 og Sparepakke 2 hvor vi 

foretok stillingsreduksjoner tilsvarende 58 årsverk. 

Utvikling av pensjonskostnadene 

Tabellen nedenfor (neste side) viser utviklingen i pensjonskostnadene (brutto) for Eigersund 
kommune i perioden 1994 til 2013.  
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Kommentar knyttet til utvikling av pensjonskostnadene 

Tabellen viser en stigning fra 1996 opp mot 2002. Videre at vi har en økning fra 2005 til 
2009. For å forklare disse forholdene må vi se på ulike tidsperioder og forhold: 
 Felles faktor for økningene generelt: 

o I løpet av perioden har vi fått økt antall ansatte. 
o Kommunen er tilført nye oppgaver – som igjen har ført til flere ansatte. 
o Tjenestetilbudet har økt (noe som gir økte lønnskostnader). 
o Lønnsøkning gir høyere pensjonskostnad (pensjonen utgjør en prosentvis andel). 

 For perioden 1994 til 2000: 
o Livselskapene (for vår del var dette knyttet til KLP) hadde store overskudd.  
o Tidligere års overskudd ble benyttet til å redusere pensjonspremiene. 
o Livselskapene hadde lave premiesatser. 

 Perioden 2000 til 2002: 
o Livselskapene tapte betydelige summer. Dette knyttet opp mot både pengeplasseringer 

på ulike børser og at premiesatsene hadde vært for lave. 
o Konsekvensene var at premiesatsene økte samtidig som vi fikk betydelige 

ekstraordinære faktura/tilleggsfaktura (knyttet opp mot at selskapene ikke tjente 
penger). 

 Perioden 2003 til 2005 
o Livselskapene begynte å tjene penger igjen. Kommunene fikk tilbakeført en andel av 

selskapene sine overskudd (som ble brukt til å redusere pensjonspremiene). 
o Eigersund kommune gjennomførte Sparepakke 1 og 2 (som førte til 

stillingsreduksjoner tilsvarende 58 årsverk – fra 2003) 
o Det var i 2002 og 2003 vært nye regnskapsregler knyttet til beregning av 

pensjonskostnader i løpet av et år. 
o I fra 2004 gikk vi over til Vital med ordførerordningen, kommunal pensjonsordning 

og AFP. Sykepleierne ble igjen i KLP, mens lærerne ble igjen i SPK (begge iht. 
tariffavtale). Vital hadde lavere pensjonspremie enn KLP. 

 Perioden 2005 til 2013: 
 Frem til 2006 (dvs. tom 2005) førte vi pensjonsfakturane etter nettometoden (foretok 

redusering av faktura med mottatt andel av selskapets overskudd), mens vi fra og med 2006 
gikk over til bruttoføring. Summen for kommunen blir den samme, men innenfor 
pensjonskostnadene betyr dette endringer. 

 Nedgang i 2010 – som følge av reduksjoner og endringer i pensjonsinnkrevingen. 
Dette får endringer innenfor både utgifter og inntekter i årene som kommer. 

 En økning – av flere ulike årsaker.   
 

Kommentar knyttet til balansepostene pensjonsmidler/-forpliktelser 

For 2013 er balansepostene pensjonsmidler ført opp med 985.276.634 kroner, mens 
pensjonsforpliktelsene våre er ført opp med 1.313.758.859 kroner.  
 
Pensjonsmidler er summen av innbetalinger til den enkeltes sparekonto for fremtidige 
pensjonsutbetalinger ut ifra dagens lønnsnivå.  Pensjonsforpliktelser er regnskapsmessige 
avsetninger/gjeld for fremtidige pensjonsutbetalinger ut i fra estimering av fremtidig 
lønnsvekst, rentenivå osv (økonomiske parametere). Forpliktelsene øker for hvert år med årets 
pensjonsopptjening og diskonteringsrente. Pensjonsforpliktelsene økes i teorien med 
tilnærmet like andeler/kostnader hvert år dersom forutsetningene forholder seg stabile. 
Midlene økes mer og mer for hvert år med stadig høyere premie etter som den enkelte nærmer 
se pensjonsalder.  
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Summen av de totale kostnadsførte pensjonskostnader og summen av de totale innbetalte 
pensjonspremier inklusive renter og avkastning for den enkelte ved livets slutt vil teorietisk 
utgjøre det de samme beløp. Forskjellen underveis er en annen periodisering. Iht.  
tilbakemeldinger fra livselskapene betyr ikke differansen på postene at vi har en 
”pensjonsbombe, men at det pga. periodisering og ulik føring vil være differanse. Samtidig er 
det grunn til å påpeke at vi her snakker om en betydelig endring fra tidligere år. Note 2 tar opp 
dette forholdet. Årsakene henger sammen med føringer i alle tre livselskap, men samtidig er 
utviklingen forskjellig.  Endringene ligger på amortisert estimatavvik.  
 

Del 4 – Gjeld, finansreglement og likviditetsmessige forhold 
4.1 Vurdering av likviditeten 
Iht. kommunestyrets vedtak kunne vi ta opp økte trekkrettigheter på 50 millioner kroner i 
2013. Denne ble ikke brukt i 2013. Det er dog grunn til å påpeke – selv om likviditeten har 
bedret seg i løpet av de siste årene – at for fremtiden vil likviditeten bli presset. Dette henger 
sammen med følgende forhold: 
 

 Ekstra pensjonsregninger– og generelt øktende pensjonskostnader. 
 Fondsmidlene har blitt redusert. Dette knyttet til tidligere års underskudd og bruk 

av fondsmidler som egenkapital i investeringsprosjekt. 
 Driftskostnadene har økt.  
 Dette er også forhold som staten har sett for flere kommuner. Basert på dette har 

staten endret gitte utbetalingstidspunkt for statlige tilskudd.  
 I løpet av året ser vi at likviditeten blir kraftig presset. 
 Bruk av premieaaviksfond i ordinær drift. 

 
I forbindelse med regnskapsteknisk analyse av en kommunes likviditet finnes det ulike 
modeller som kan brukes – og hvor disse bør korrigeres for gitte forhold. En modell kalles for 
Likviditetsgrad 1 (L1) hvor kravet er at L1 > 2. L1 er omløpsmidler (OM) delt på kortsiktig 
gjeld (KG). Uten korrigeringer ligger denne på 2,2 for Eigersund kommune. Hvis vi dog 
trekker ut premieavviket vil L1 bli 1,49. Hvis vi videre korrigerer / trekker ut både 
premieavviket og bundne fondsmidler ligger L1 på 1,17.  
 
Det som vi – og mange andre kommuner – sikrer tilfredsstillende likviditet med er ubrukte 
lånemidler, fondsmidler og stram styring. Når det gjelder utbetaling av for eksempel 
finansutgifter arbeider vi for å spredning på betalingstidspunkt og hvor vi ser dette opp mot 
andre utbetalinger. Videre har vi hatt etterslep på investeringer – noe som gjør at vi har 
ubrukte lånemidler. Dette må dog balanseres opp mot avdragsberegninger. Dette er forhold 
som det arbeides kontinuerlig på og som vi har lykkes med. Samtidig skal vi være klar over at 
ulike regnskapsanalyser viser at likviditeten er presset og i to modeller også ligger lavere enn 
det som er ideelt. På den andre siden viser vi til at Eigersund kommune ikke har brukt 
trekkrettigheter. Vi har heller ikke hatt likviditetsmessige problemer med å betale lønn, 
overføringer eller faktura – på noe tidspunkt i 2013. Vi konkluderer derfor med at likviditeten 
har vært tilfredsstillende i 2013. Samtidig påpeker vi at dette er noe vi må ha løpende fokus 
på. I løpet av 2014 vil det bli fremlagt saker som vil presse likviditeten vår. 
 
 

4.2 Kommentarer knyttet finansreglementet 
I K-sak 135/03, den 15.12.03, ble finansreglementet vedtatt. Dette skulle ha vært revidert 
innen 01.07.2010 – noe det ikke har blitt av arbeidsmessige forhold. I løpet av 2014 skal det 
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bli lagt frem forslag til revidert finansreglement for Eigersund kommune. Dette er en sak som 
skulle ha vært fremmet for lenge siden, men som har måtte vike for andre mer ”presserende” 
saker. Samtidig presiserer en at et nytt finansreglement ikke vil ha vesenlige endringer i 
forhold til eksisterende finansreglement – som er strengt. 

Eventuelle fondsplasseringer for Eigersund kommune 

Eigersund kommune har ingen andre direkte finansplasseringen enn rene bankinnskudd i 
Sparebank 1 SR-Bank (vår bankforbindelse). Dette er også med på å bedre likviditetsmessig 
situasjon. 

Samlet gjeld (lånegjeld) for Eigersund kommune 

Eigersund kommune har en samlet lånegjeld på 724.464.877 kroner pr. 31.12.2013. 
I dette ligger ikke låneopptak for 2013 – som ble utbetalt i januar 2014 med totalt 59,9 
millioner kroner. 
 

Samlet gjenværende nedbetalingstid på eksisterende lån 

Gjenværende nedbetalingstid på eksisterende lån er 22 år pr 31.12.2013. En peker da på at lån 
for 2013 ikke er med i denne oversikten (ble utbetalt i januar 2014). 

Gjeldens fordeling mellom lånegivere 

Fordelingen mellom långiverne pr. 31.12.2013 er følgende:  
Oversikt långivere Lånebeløp Pst Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. 
  2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Kommunalbanken 545 462 057 75,3 % 69,5 % 67,7 % 59,2 % 51,5 % 51,2 % 44,3 % 33,0 %
KLP Kommunekreditt 105 885 905 14,6 % 22,9 % 25,9 % 34,5 % 41,3 % 41,5 % 47,1 % 57,5 %
Husbanken 10 819 509 1,5 % 1,8 % 2,2 % 2,4 % 3,0 % 3,1 % 3,7 % 4,6 %
Startlån - Husbanken 62 297 406 8,6 % 5,8 % 4,3 % 3,9 % 4,2 % 4,2 % 5,0 % 5,0 %
Andre                     -    0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sum lån 724 464 877 100 % 100 % 100 % 100 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 
Det er flere interessante trekk med tabellen. En trekker her spesielt frem følgende forhold: 

 Kommunalbanken er den største långiver til oss. Dette er en endring fra for eksempel 
2007 hvor KLP Kommunekreditt var størst. 

 Situasjonen innenfor finansmarkedet har endret seg hvor KLP Kommunekreditt har 
hatt finansielle utfordringer og har hatt dårligere betingelser enn andre aktører. 

 Nevnte to punkt fører også til at det er vanskeligere for kommuner å få lån. For vår del 
er vi i løpende kontakt med lånegivere og potensielle långivere. Dette for å sikre 
fremtidig finansiering, som kan bli en utfordring fremover. 

Utvikling av langsiktig gjeld for Eigersund kommune 

 Pr. 31.12.2004 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 443.970.309 kroner. 
 Pr. 31.12.2005 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 430.743.103 kroner. 
 Pr. 31.12.2006 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 452.808.618 kroner. 
 Pr. 31.12.2007 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 531.388.952 kroner. 
 Pr. 31.12.2008 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 582.441.044 kroner. 
 Pr. 31.12.2009 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 562.470.928 kroner. 
 Pr. 31.12.2010 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 646.923.893 kroner. 
 Pr. 31.12.2011 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 623.033.224 kroner. 
 Pr. 31.12.2012 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 670.263.520 kroner. 
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En påpeker at lånet for 2013 ble avtalt i 2013, men utbetalt i januar 2014. Lånet for 2013 var 
på 59.900.000 kroner. Lånet ble tatt opp i Kommunalbanken. Vedtatt Startlån ble redusert av 
Husbanken iht tidligere informasjon til bla. formannskapet. Dette henger sammen med økt 
etterspørsel av Startlån. 

Fordeling av gjelden på antall lån 
 

Aktør Antall lån Eventuelle kommentarer 

Kommunalbanken 13 Hovedlånene i 2006 - 2013 er tatt opp i Kommunalbanken (flytende lån).  

KLP Kommunekreditt 2 To  lån er flyttet til KBN i 2013 (refinansiert). 

Husbanken 14 Beholdt pga. at dette er enkeltlån med helt spesielle/gunstige betingelser. 

Husbanken - videre utlån 15 Start-lån.  

Sum antall lån 44  
 
Fordeling av lån mellom flytende rente og fast rente 

 

Aktør Beløp  Fast rente  Flytende rente 

Kommunalbanken 545 462 057 347 842 110,00 197 619 947 
KLP Kommunekreditt 105 885 905 105 885 905,00 0 
Husbanken 10 819 509 10 650 971,00 168 538 
Husbanken - videre utlån 62 297 406 26 653 896,00 35 643 510 
Sum lån 724 464 877 491 032 882,00 233 431 995 

    

Prosentvis fordeling 2013   67,78 % 32,22 % 
Prosentvis fordeling 2012   76,54 % 23,46 % 
Prosentvis fordeling 2011   82,34 % 17,66 % 
Prosentvis fordeling 2010   55,56 % 44,44 % 
Prosentvis fordeling 2009   54,08 % 44,57 % 
Prosentvis fordeling 2008   55,43 % 44,57 % 
Prosentvis fordeling 2007   63,09 % 36,91 % 
Prosentvis fordeling 2006   77,17 % 22,83 % 
Prosentvis fordeling 2005   55,34 % 44,66 % 
Prosentvis fordeling 2004   76,05 % 23,95 % 

 
Lånefordelingen er iht. gjeldende finansforskrift. Hvis vi tar hensyn til låneopptak for 2013 – 
utbetalt i januar 2014 – ligger fast rente på 62,6%. 

Gjennomsnittlig lånerente 

For 2013 har gjennomsnittlige lånerente for Eigersund kommune vært på 3,01%. De rentene 
som våre lån best kan sammenlikne oss med er: 

 Gjennomsnittlig effektiv NIBOR 12 mnd som var 2,86% i 2013 (uten prispåslag – som 
må påregnes).  

 Gjennomsnittsrente på obligasjoner med 10 års løpetid var på 2,58%.  
 Døgnlånsrenten var på 2,50%.  
 Renten (kalkylerenten) på kalkulatoriske poster innenfor selvkostområdet var på 

2,63%. Dette blir vurdert å være den renten som er mest sammenlignbar på våre lån. 
 
Etter en samlet vurdering – og basert på at vi har lavere gjennomsnittsrente enn kalkylerenten 
– er rådmannen fornøyd med struktur og gjennomsnittsrente. 
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Gjennomsnittsrente i andre år: 
 I 2012 – 3,41% 
 I 2011 – 3,63% 
 I 2010 – 3,37% 
 I 2009 – 4,19%  
 I 2008 – 4,99% 
 I 2007 – 4,35% 
 I 2006 - 3,17% 
 I 2005 – 3,29% 
 I 2004 – 3,55%.  

 
Det påpekes at vi har spredning på rentebindingene. Rentebindinger vurderes fortløpende.  
 

Del 5 - Investeringer 
5.1 Finansiering og samlet oversikt av investeringene for 2013 
Samlet investering (utgifter) i 2013 var på totalt 120.743.239 kroner – av et budsjett på 
212.240.000 kroner. Differansen er knyttet opp mot investeringsprosjekt som går over flere år 
– og hvor finansieringen er foretatt. Ubrukte finansieringsmidler, knyttet opp mot 
investeringsprosjekt som ikke er sluttført, blir overført til 2013. 
 
For en nærmere beskrivelse av inntekter og utgifter viser vi til Årsregnskap 2013. 
 
En viser samtidig til at gitte stillinger har stått vakante ved bla. Teknisk avdeling. Dette har 
fått konsekvenser for investeringsprosjekt. 
 
 

5.2 Oversikt over årlige investeringer foretatt av Eigersund kommune 
Utviklingen i lånegjelden henger sammen med investeringskostnadene, som diagrammet 
nedenfor viser. 
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Diagrammet viser de årlige utgifter knyttet til ”reelle” investeringene til Eigersund kommune 
i nevnte periode. I denne tabellen har vi trukket ut nedbetalingen av lån, Start-lån, avsetninger 
til fond og salg av eiendommer. 
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5.3 Udisponert beløp innenfor investeringene i 2013 
Iht. regnskapsforskriften finansieres det enkelte investeringsprosjekt – og avsluttes ved 
slutten av året i forbindelse med årsregnskapet. For investeringsprosjekt som går over flere år 
overfører vi ubrukte midler. For prosjekter som er ferdige gjøres disse opp med et 
merforbruk eller et mindreforbruk. Kommunestyret må ta stilling til hvordan et merforbruk 
skal finansieres eller hvordan et mindreforbruk skal disponeres. For oss er det viktig å 
synliggjøre hvor merforbruket er og hvordan nettopp dette merforbruket foreslås dekket. En 
viser her til Note 13 for mer informasjon. 
 
Totalt udisponert beløpt for 2013 (investeringsregnskapet) er 39.707,60  kroner.  
 
En viser her til Note 13 i regnskapsdokumentet. Kommunestyret må ta stilling til hvordan 
disse midlene skal disponeres.  
 
Rådmannen foreslår at udisponert beløp settes av på Investeringsfondet. 
 

Del 6 – Utvikling langsiktig gjeld / lån 
6.1 Utvikling finanskostnader 

Utvikling finansutgifter pr år
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Faktorer som spiller inn i denne tabellen er renten, vedtatt minimumsavdragsbetaling og 
samlet lånegjeld. Uansett faktorer som legges inn så har samlede finanskostnader for 
Eigersund kommune steget i perioden som er vist. Deler av gjelden er realisert til forhold 
knyttet opp mot handlingsplan for eldreomsorg, skolebygg og selvfinansierende tjenester 
(herunder vann- og avløpssektoren) – dog så er det kommunen som har den økonomiske 
forpliktelsen. 
 
For å gi et mer detaljert bilde på gjeldssiden vår viser også rådmannen samlet lånegjeld pr. 
31.12 i perioden 1995 – 2017. 
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6.2 Utvikling samlet lånegjeld 
  

Utvikling sum samlede langsiktige lån
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Samlet lånegjeld pr. 31.12.2013 var på 724.464.877 kroner. I løpet av perioden har den 
langsiktige gjelden økt. Økningen i gjelden henger sammen med investeringer innenfor VA-
sektoren, Startlån, skole, renoveringsprosjekt vei og utbygginger. 
 

Utvikling samlet lånegjeld sett opp mot utvikling driftsinntekter  

I forbindelse med politisk behandling av budsjettet ble det bedt om en oversikt av utvikling av 
lån – sett opp mot utvikling av driftsinntekter. I tabellen nedenfor har en sett på hvor stor 
andel langsiktige lån (inkludert årets låneopptak) har vært – sett opp mot årlige driftsinntekter. 
Ett moment i dette er at høyere driftsinntekter vil gjøre det lettere å betjene økt lånemengde. 
 

Gjeld som prosentvis andel av driftsinntekter
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Det tabellen viser er at i løpet av perioden har gjeldsgraden (sett opp mot driftsinntekter) gått 
fra 96,1% i 2002 og nedover og hvor den i 2013 går noe opp (til 81,1%). For perioden totalt er 
det en reduksjon – som henger sammen med bla. gitte investeringer er ikke igangsatt, tiltak 
for å redusere låneopptak, ekstra ordinære nedbetaling av lån (tilbakebetaling av ansvarlig lån 
fra Lyse energi) og reduserte låneopptak knyttet opp mot betinget kontroll (ROBEK-
regelverk). 
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Gjelden for Eigersund kommune er for høy. Iht. til et snitt av kommunesektoren skulle 
gjelden vår vært på ca. 600 millioner kroner, mens den ideelt sett burde vært på ca. 300 
millioner kroner. Samtidig informerer vi om at gjelden i kommunene ser ut til å utvikle seg 
mer enn hva tilfeller er pr 2013 for Eigersund kommune. Dette er et forhold som vi vil 
komme tilbake til når regnskapsoversikter foreligger for kommunene. 
 
 
6.3 Utvikling premieavvik – en gjeldspost 
Premieavvik oppstår på grunn av at pensjonskostnaden og pensjonspremiene beregnes på 
forskjellige måter. Positivt premieavvik betyr at utgiftsført pensjonspremie er større enn 
beregnet pensjonskostnad. Positivt premieavvik "inntektsføres" i kommuneregnskapet og 
balanseføres som en kortsiktig fordring. Videre skal premieavviket reverseres igjen, hvor 
dette gjøres over 10 og 15 år (avhengig av år og regelverk).  
 
Kort fortalt er premieavviket en regnskapsmessig føring som ble innført fra 2002. Resultatet 
av denne regnskapsmessige føringen både var og er å redusere den regnskapsmessige utgiften 
knyttet opp mot pensjon. Problemet er at vi (og alle andre kommuner) opparbeider en 
betydelig gjeld – som over tid skal utgiftsføres og er å betraktes som en gjeld. Denne gjelden 
kommer i tillegg til kommunal lånegjeld (langsiktige lån). Tabellen nedenfor viser utviklingen 
i premieavviket for Eigersund kommune: 
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Ved utgangen av 2013 har Eigersund kommune et samlet akkumulert premieavvik på 
101.563.388 kroner. Hadde vi satt av ”inntekten” de enkelte år kunne den balansert 
utgiftsføringen, men Premieavviksfondet vårt er på ”kun” 13.295.051 kroner. Dette fører til at 
vi har en betydelig utgift som vil bli belastet regnskapene de kommende år. 
 
Videre viser vi til den sterke økningen fra 2006 til 2009. Årsaken til at akkumulert 
premieavvik flater ut henger sammen med at vi har brukt av premiefond i livselskapene. Hvis 
vi ikke hadde foretatt disse disponeringer ville premieavviket fortsatt økningen.  
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Del 7 - Organisasjon – adm. og styring, oppfølging av arbeidsgiverpolitikk 
 

7.1 Antall ansatte i Eigersund kommune 

Generell informasjon om antall ansatte 

I Eigersund kommune er det ca 1.300 faste ansatte pr. 31.12.2013. Det er 83 % kvinner og 17 
% menn tilsatt fast i kommunen - dette er en tilsvarende fordeling som i 2012.  
 
Årsverk:  
I forbindelse med meldt overforbruk innen avdeling for kultur og oppvekst i november 2013 
er det igangsatt en grundig gjennomgang av bl.a antall årsverk. I og med at denne 
gjennomgangen ikke er ferdig p.t viser en her tall for øvrige avdelingen. Så vil en komme 
tilbake til antall hjemler og endringer i egen sak knyttet til avdeling for kultur og oppvekst.  
 

Antall årsverk pr 30.09.2012 i Eigersund kommune 

Avd.  
Totalt 

årsverk 
Årsverk, 
Prosjekt Lærlinger 

Faste, 
årsverk 

Sentraladm. 57,95 1,00 15,51 41,44 
 Kultur/ oppvekst       
 Helse/ omsorg  420,67 10,35   410,32 
Miljøavdelingen 120,67 0,62  120,05 
Totalt   599,29 11,97 15,51 571,81 

 

Antall årsverk pr 01.03.2014 i Eigersund kommune 
Avd.  Totalt årsverk Årsverk, Prosjekt Lærlinger 

Sentraladm. 61,37   15,51 
Kultur/oppvekst        
Helse/omsorg   454,22     
Tekniske tjenester 128,19     
Totalt   643,78 12,00 15,51 

 
Det fremkommer en økning i antall årsverk for sentraladministrasjonen, avdeling helse/ 
omsorg og avdeling teknisk på totalt 44.49 årsverk. Dette gjelder tidligere feil rapportering på 
antall årsverk, og er ikke direkte knyttet til budsjettmessige forhold.  
 
I forbindelse med økonomisk gjennomgang av avdeling for kultur og oppvekst har en gått 
nøye igjennom rapportering av årsverk/ hjemler. Det viser seg dessverre at en har rapportert 
antall årsverk på feil grunnlag. Endringer fra år til år tilbake i tid er imidlertid korrekte, men 
startgrunnlaget har vært feil.  
 
En har nå gjennomgått rutiner for rapportering av årsverk og endret disse. Det er bestemt 
hvilke rapporter fra lønns- og personalsystemet en skal ta utgangspunkt i og det er laget ny 
rapport som kobler ulike rapporter sammen for å gi en bedre oversikt over hjemler/ hjemler 
knyttet opp mot budsjett. Som et ledd i endrete prosedyrer vil en med jevne mellomrom sende 
ut oversikt over hjemler til lederne i hele organisasjonen for kontroll/ oppfølging.    
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7.2 Aldersfordeling ansatte i Eigersund kommune  
Aldersfordelingen blant Eigersund kommune sine faste ansatte er som følger: (lærlinger er 
inkludert i tallene): 
 

Aldersgruppe Pr. 31.12.13 
(2012) 

Fordeling 
kvinner 

Fordeling 
menn 

Under 30 år 13 % (12) 88 % (87) 12 % (13) 
30 – 39 år 20 % (20) 83 % (87) 17 % (13) 
40 – 49 år 27 % (27) 82 % (82) 18 % (18) 
50 – 59 år 27 % (28) 83 % (83) 17 % (17) 
Over 60 år 12 % (13)      78 % (76) 22 % (24) 

 
Det er vedtatt en overordnet Personalpolitisk plan hvor mål, satsningsområder og tiltak er 
vedtatt.  Personalpolitisk plan skal revideres i 2014 slik at den blir i tråd med visjonen 
”Sammen for alle”, og våre mål om at ansatte skal være vennlige, løsningsorienterte og 
kompetente.  
 
 
7.3 Utvikling sykefravær i Eigersund kommune  
Oversiktene viser følgende endringer i sykefraværet i perioden 2004 – 2013 fordelt på 1. og 2 halvår:  
 1. halvår 2. halvår Totalt 
2004 8,0 % 5.4 % 6,7 % 
2005 5.7 % 5.6 % 5,65 % 
2006 7,0 % 6.2 % 6,6 % 
2007 7.0 % 6.4 % 6,7 % 
2008 8.3 % 6.8 % 7,55 % 
2009 7.5 % 6.1 % 6,8 % 
2010 6,05 % 6,2 % 6,1 % 
2011 8,3 % 6,1 % 7,2 % 
2012 7,5 % 6.4 % 6,9 % 
2013 7.1 % 5,6 % 6,3 % 
* I 2005 ble det innført endringer i lov og rutiner innen trygdeforvaltningen som medførte betydelige 
reduksjoner i sykefraværet både nasjonalt og lokalt. Dette gikk bl.a på innskjerping i bruk av aktiv sykemelding 
og mer fokus på gradert sykemelding.  
 
Målsetningen er at kommunen skulle ha minimum 94 % nærvær hos sine ansatte til enhver 
tid. Grafisk har vi følgende utvikling innenfor sykefraværet totalt: 
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7.4 Tilsettinger i Eigersund kommune  
Antall utlysninger i 2013:  
   20 stillinger internt   (31 stillinger i 2012) 
 164 stillinger eksternt  (137 stillinger i 2012) 
 184 stillinger totalt   (168 stillinger i 2012) 
 
Tallene viser en økning i antall utlyste eksterne stillinger i forhold til 2012. Antall utlyste 
interne stillinger er det en liten reduksjon. Dette kan henge sammen med Heltidsprosjektet da 
aktuelle stillinger for intern utlysning benyttes i økende grad for å øke stillingsstørrelse for 
ansatte som ønsker større stilling.  
  
Stillinger blir lyst ut internt dersom kommunen har grunn til å tro at en har kvalifiserte ansatte 
med rett til utvidelse av stillingsstørrelse. Ut over dette lyses stillinger som hovedregel ut 
eksternt.  
 
7.5 Antall frivillige oppsigelser  
I 2013 var det 138 oppsigelser fra de ansatte av stillinger i kommunen mot 140 i 2012. Det er 
følgende fordeling i forhold til hvor lenge de har arbeidet i kommunen før de sier opp: 
 33  %  sluttet før 5 år (35 % i 2012) 
 13 %   slutter etter 5 år og før 25 år (20  % i 2012) 
 20 %  slutter etter 25 år (16 % i 2012) 
 6 %   slutter i del av sin stilling (14 % i 2012) 
 28 %   slutter for å gå over til annen stilling i kommunen (13 % i 2012) 
 
Ansatte som går av med AFP/ alderspensjon inngår i disse tallene. Det er en stor økning i 
antall ansatte som slutter for å gå over i annen stilling i kommunen. Dette er ofte et viktig 
virkemiddel for å øke stillingsstørrelsen sin. (jfr Heltidsprosjektet)  
 
 
7.6 Likestilling/ mangfold 
I overordnet personalpolitisk plan er det vedtatt følgende målsetninger for likestilling/ 
mangfold:   

 Eigersund kommune vil arbeide for likeverdige vilkår når det gjelder arbeid, lønn, 
trivsel og utvikling for alle ansatte – uavhengig av kjønn, religion, funksjonshemming, 
seksuell orientering eller etnisk bakgrunn.  

 Eigersund kommune vil arbeide for en jevnere fordeling mellom kvinner og menn i 
alle typer stillinger.  

 Eigersund kommune vil arbeide målrettet for å heve andelen av menn i barnehager til 
minimum 20 %.  

 I administrative/ partsammensatte arbeidsgrupper skal begge kjønn være representert. 
 
Høsten 2010 ble det vedtatt en egen plan for mangfold og likestilling som følger opp disse 
overordnede målene mer detaljert. I planen er det skissert ulike satsningsområder som skal 
være virkemidler for et målrettet arbeid knyttet opp mot likestilling og mangfold blant ansatte 
i Eigersund kommune.  
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Heltidsprosjekt:  
Deltidsproblematikk er et viktig område innen likestillingsarbeidet. Eigersund kommune har 
arbeidet målrettet innen dette området i flere år, og har kartlagt utviklingen innen uønsket 
deltid årlig siden 2007.  
 
Eigersund kommune er med i det statlige prosjektet ”Saman om ein betre kommune” – vi har 
et prosjekt knyttet til Heltidskultur. Prosjektet startet opp februar 2013 og varer ut 2015 under 
forutsetning av fortsatt statlig prioritering og progresjon i prosjektet lokalt.  
 
Kartleggingstall pr. 2013 viser følgende status for uønsket deltid:  
 
    2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 
Antall som ønsker 100 % st 91 76 77** 43 52 76 80 
Ønsker 75 – 99 % st.  79 70 45 40 46 56 42 
Ønsker 50 – 74 %st  54 32 19 21 20 25 20 
Ønsker < 50 % st  5 4 1  8 2  6 4 
Antall totalt   231 182 144 118 121 163 146 
 
 
Kartleggingen viser en nedgang i uønsket deltid i kommunen på 37 % i perioden 2007 til 
2013. Denne endringen har skjedd gjennom ulike tiltak innenfor vedtatt budsjettramme. I 
perioden 2007 – 2010 var det en betydelig reduksjon i uønsket deltid (ca 50 %). Bakgrunnen 
for at en søkte om deltakelse i Heltidsprosjektet var at en så en økning i antall i uønsket deltid.  
 
Hva er så uønsket deltid? De sentrale parter har bestemt følgende definisjon:  
 Jobber deltid i dag 
 Ønsker lengre avtalt arbeidstid 
 Har aktivt gjort noe for å skaffe mer arbeid 
 Er klar til å starte større stilling i løpet av fire uker 
 Er villig til å endre arbeidssted eller jobbe på tvers av enhetene 

 
Tall pr mars 2014 viser at antall ansatte som ønsker større stilling er 144, men det er 38 
personer som kommer inn under definisjonen for uønsket deltid. De øvrige 106 ansatte ønsker 
større stilling, men er villig til å vente på mulighet f.eks på den arbeidsplassen de arbeider i 
dag eller en annen spesifikk ønsket arbeidsplass.  
 
I Heltidsprosjektet er status følgende:  
- flere enheter har tatt i bruk forhandlingsturnus 
- lange vakter ved IBO 
- 5:12 helger ved miljøtjenesten sone sentrum Hellvik/ Sentrum 
- ubunden tid prøves ut ved sone Havsø/ Helleland 
 
Første halvdel av 2013 ble i stor grad brukt til å organisere og planlegge prosjektet, samt være 
ute på enhetene for å informere om prosjektet og ulike tiltak. Fra høsten 2013 har en startet 
opp med ulike prosjektet. Forhandlingsturnus ble startet som en forsøksordning høsten 2012.  
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Resultater så langt:  
Økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse:  
Sone Havsø/ Helleland:  
- Hjemmesykepleien  fra gj.sn 60 % stilling til gj.sn 65 % stilling 
- Miljøtjenesten  fra gj.sn 66 % stilling til gj.sn 70 % stilling 
- Dagsenteret   fra gj.sn 66 % stilling til gj.sn 70 % stilling 
 
Sone Sentrum/ Hellvik:  
- Hjemmesykepleien  fra gj.sn 57 % stilling til gj.sn 62 % stilling 
- Miljøtjenesten  fra gj.sn 62 % stilling til gj.sn 68 % stilling 
 
Tallene viser at en på relativt kort tid (mindre enn ett halvt år) er det store endringer i den 
gjennomsnittlige stillingsstørrelsen. I samme tidsperiode er det tre ansatte som har fått full 
stilling, og antall helgestillinger er redusert med 5.  
 
I 2014 vil en videreføre prosjektet i de ulike enhetene innen helse. En har valgt å starte 
prosjektet på få enheter i starten slik at en kan kartlegge ulike problemstillinger. I 2015 vil 
prosjektet omhandle avdeling for kultur/ oppvekst og avdeling for teknisk.   
 

Del 8 - Forhold knyttet til revisjon av R2013 
En viser til revisjonsberetning og årsregnskapsnotat fra Rogaland Revisjon. 
 

Del 9 - Spesielle driftsmessige forhold for 2013 som kommenteres 

Selvkostberegninger 

Vi har foretatt selvkostberegninger innenfor plan (gitte forhold), vann- og avløpssektoren, 
byggesak, oppmåling (gitte forhold) og feier. 
 
Vann- og avløpssektoren er belastet for finanskostnader. Dvs. at sektoren betjener lån knyttet 
til investeringer som Eigersund kommune har fortatt (på samme måte som tidligere år). Det er 
IKKE beregnet byggelånsrente på ubrukte lånemidler innenfor vann- og avløpssektoren . 
knyttet opp mot ikke-igangsatte investeringsprosjekter innenfor vann- og avløpssektoren 
(drift).  
 
For nærmere informasjon viser en til noter i årsregnskapet. 
 

Selvkostberegninger knyttet opp mot byggesak 

Iht. selvkostberegningen for byggesak skulle tjenesten vært belastet med 1,0 millioner kroner. 
Den tid en ikke kan balanseføre et underskudd så kan ikke dette føres i 2013. Basert på 
selvkostberegningen er kostnadsdekningen 86,65% på tjenesten. En viser til note 17. 
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Del 10 – Mål for 2013 med kommentarer 
I forbindelse med budsjettet for 2013 ble det satt mål for den enkelte avdeling. I denne 
sammenheng kommenteres det enkelte mål. Videre gis en beskrivelse av den enkelte avdeling 
og gitte måltall. 
 

Overordnede forhold samt moment for Sentraladministrasjonen 
Eigersund kommune – sammen for alle  
Kommunens visjon er enkel, positiv og inkluderende. Visjonen skal ta inn over seg at 
kommuneorganisasjonen er et kollektiv. Alt henger sammen med alt – og vi er alle avhengige 
av hverandre. Dette er en visjon som skal fremme samarbeid, fellesskap og felles styrke i 
arbeidet med å gi innbyggerne de best mulige tjenester. I tillegg henger visjonen godt sammen 
med de verdiene som skal beskrive oss som organisasjon:  

o Løsningsorientert 
o Kompetent 
o Vennlig 

 
Med løsningsorientert mener vi å få ting til å skje på en måte som er i tråd med lover og 
regler og samtidig oppfattes som imøtekommende, effektive og smidige. Vi setter  
innbyggeren i sentrum for alt vi gjør. Vi ser på muligheter heller enn begrensninger.  
 
Med kompetent mener vi dyktig, flink og i stand til å utføre oppgaver på en kvalifisert  
måte. Vår kompetansemessige styrke gir innbyggerne kvalitativt gode tjenester – og vi 
kan styre samfunnsutviklingen i en positiv retning.  
 
Med vennlig mener vi at vi er imøtekommende, blide og glade. Vi har et gjennomgående 
godt humør og behandler folk med respekt. Vi møter verden med et positivt blikk – og har 
glimt i øyet. 

 
 
Nytt kommunalt foretak 
Samtidig er det slik at det finnes en rekke prosjekter som på sikt kan være inntektsbringende 
for kommunen. Viktigst av alt i denne sammenhengen er satsingen på et nytt kommunalt 
foretak som skal håndtere havn, næring, tomteutvikling og turisme. Dette er en meget 
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spennende konstruksjon med store muligheter for å lykkes med å skape et attraktivt og aktivt 
miljø rundt seg.  

Forebygging og tidlig innsats 
I fremtidens kommune er vi nødt til å satse på forebygging og tidlig innsats på alle felt. Dette 
gir bedre tjenester og høyere livskvalitet hvis vi klarer å gjøre dette på riktig måte. På dette 
feltet gjøres det veldig mye godt arbeid i den daglige drift. I denne sammenheng kan nevnes: 
 

• Folkehelse 
• Sykkelbyprosjekt 
• Systemisk arbeid innenfor oppvekstsektoren 
• Et stadig bedre samarbeid med frivillige lag, foreninger og organisasjoner  
• Universell utforming og generell tilrettelegging for aktivitet 
• Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering  
• Samordningen av lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet 
• Gjenoppretting av ungdomskontakt  
 

Utover dette er Eigersund kommune er tatt opp i Husbankens Boligsosiale velferdsprogram. 
Det er et trangt nåløye for å komme med i ordningen – og vi er svært godt fornøyd at vi har 
fått status som deltakerkommune i dette programmet. Vi har en klar forventning om at 
deltagelse i programmet vil styrke det boligsosiale kompetansenivået i alle ledd i 
organisasjonen vår. På sikt skal vi kunne finne løsninger slik at flest mulig behovstrengende 
skal kunne bo mest mulig selvstendig. 
 
Kommunen som samfunn - Innbyggerne og befolkningsutvikling 
Eigersund kommune er en kommune med en sunn vekst i befolkningen. Kommunen har i 
mange år vokst jevnt og trutt – og hadde i 2013 en vekst i innbyggertall på 175. Det tilsvarer 
en vekst på 1,18% fra 2012. I Norge var det ved årsskiftet 5.109.056. Av disse er 459.625 
registrert i Rogaland. Samlet er det 24.159 innbyggere i Dalane – og av disse bor 14.811 i 
Eigersund kommune.  
 
Eigersund Kommune har de siste 8 årene hatt en årlig vekst på mellom 0,89% og 1,42 %. 
Dette er en vekst som holder seg på det jevne og som i 7 av de siste 8 årene har oversteget 
1%. Dette er en vekstrate som er håndterlig – og som ikke skaper de store voksesmertene, 
samtidig som det gir en utvikling av Eigersundsamfunnet.  

Befolkningsvekst i Eigersund kommune 2006 - 2013 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
13594 13778 13969 14170 14346 14475 14636 14811 

176 184 191 201 176 129 161 175 
1,29 % 1,34 % 1,37 % 1,42 % 1,23 % 0,89 % 1,10 % 1,18 % 

 
For å holde på den positive trenden er det viktig få flere unge i etableringsfasen til å bosette 
seg i, eller la være å flytte fra kommunen. Dette betyr at det må fokuseres på å utvikle en 
sammenhengende tiltakskjede som ivaretar arbeidsplasser, boliger, rekreasjonsområder, 
fritidstilbud, barnehageplasser m.m. Kort sagt ”det gode liv” i Eigersund kommune. 
 
Næringsliv og arbeidsplasser 
Næringslivet i Eigersund kommune er variert og levedyktig. Arbeidsledigheten i Eigersund 
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kommune har vært marginal gjennom hele 2013. Det jobbes gjennom ulike ordninger og 
prosjekter for å inkludere hele voksenbefolkningen i arbeid. Dette gjelder både de med full 
arbeidskapasitet og de som har en restarbeidsevne. Det som har vært en mangel – og som 
fremdeles er en utfordring er å tilby enda flere kompetansearbeidsplasser i kommunen. Dette 
er et tema det jobbes kontinuerlig med – og som vil gi resultater på sikt.  

Kommunen skal legge till rette for videreutvikling av eksisterende industri og servicebedrifter 
i form av mulighet for fortetting, samt utviding i tilknytning til eksisterende næringsareal. 
Som kommune har vi strukket oss langt for å få til gode løsninger. Noen steder har vi lykkes – 
andre steder er vi i stadig prosess. Dette er langsiktig arbeid hvor det er viktig å være 
utholdende.  

Det arbeides for å styrke Egersund som regionsenter for handel og service ved satsing på 
sentrumsutvikling/kultur kombinert med frigjøring av areal til næring i sentrum. Viktige 
samarbeidsparter i dette er Sentrumsforeningen og Næringsforeningen. Et viktig element i et 
vitalt og godt sentrum er tilrettelegging for trafikanter, syklende og gående. Dette er 
problemstillinger som det jobbes med – og som forhåpentligvis finner sine gode løsninger.  

For bosetting, utvikling av arbeidsplasser og pendling er dobbeltspor fra Eigersund til 
Stavanger en svært viktig faktor. Dette spørsmålet er satt på dagsorden – og har blitt 
aktualisert gjennom et godt ordførersamarbeid – støttet opp av gode lokale initiativ. Jobben 
med dobbeltspor har kommet godt i gang – men det krever at presset holdes over lang tid. Det 
akter Eigersund kommune å gjøre.  

 
Kulturelt mangfold 
Eigersund kommune er en bykommune med et imponerende antall lag og foreninger. 
Frivilligheten er en svært viktig bidragsyter for å skape et aktivt og godt liv for kommunens 
innbyggere. Det kulturelle mangfoldet er stort – og kommunens kulturavdeling spiller en 
sentral rolle i dette mangfoldet. Denne rollen består både av tilrettelegging for andre, men 
også en stor del egenproduksjon. Kommunen er i ferd med å skape seg et meget godt ry både 
som festival- og arrangørby. Julebyen, Nordsjørietter, Oktoverfestivalen, Fyrfestivalen, 
Dalane bluesfestival og Egersund visefestivalen er alle meget gode eksempler på et aktivt og 
attraktivt tilbud til befolkningen. 

Utfordringer for kommende år 

2014 blir et år hvor de økonomiske utfordringene begynner å gjøre seg mer og mer gjeldende. 
Det er mange årsaker til dette, men det viktigste nå er å tilpasse driften til den økonomiske 
virkeligheten vi står i. Dette er et arbeid som er påstartet – og som organisasjonen vil ha et 
klart fokus på gjennom hele 2014. Slik situasjonen har vært har vi brukt med penger enn vi 
har fått tildelt – og vi har dermed måtte saldere med oppsparte midler. Det er selvsagt bare en 
løsning som vare i en kort periode så lenge de oppsparte midlene er knappe – og nå for alle 
praktiske formål oppbrukt. Vi må sette tæring etter næring – og sørge for å få på plass en 
større bærekraft i driften vår.  

Det blir en tyngre bør å bære i tiden fremover sett i forhold til at det blir betydelig flere eldre i 
årene som kommer. De krever omsorg, pleie og behandling. Dette er oppgaver som 
kommunen i all hovedsak må stille opp med. Helsesektoren vil alltid være arbeidsintensiv. 
Det er ressurskrevende. Teknologi kan avbøte noe, men kan ikke løse alt 
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Mål og prioriteringer for Helse- og omsorgsavdelingen 

 
 
Levekårsavdelingen ble 01.01.2013 delt i to avdelinger, Helse og Omsorg og Kultur og 
Oppvekst. Dette medførte noen justeringer på plassering av enkelte avdelinger utfra tidligere 
praksis. Helsestasjonen, flyktningetjenesten og transporttjenesten ble en del av helse og 
omsorg. Å få helsestasjonen inn i helse og omsorg har vært et viktig bidrag for å se et større 
bilde i tenkningen rundt forebyggende tiltak og tidlig innsats. Flyktningetjenesten ble lagt 
innunder NAV, dette for å knytte større bånd til integreringsarbeidet og satsning på jobb. 
Transporttjenesten ble tilknyttet samme leder som har ansvar for dagsentertilbud på 
Kjerjaneset, da dette er to tjenester som er koblet tett sammen.   
 
Helse og omsorg har en stor tjenesteproduksjon på mange felt. Ansvarsområdene er mange og 
mangfoldige. Det har vært et bevisst overordnet arbeid i avdelingen for å styrke samarbeidet, 
se hverandres arbeidsfelt, utfordringer og kompetanse. I alle enheter rapporteres det om stor 
aktivitet. Noen enheter har hatt ventelister til sine tjenester, noen har fått svært 
ressurskrevende og faglig utfordrende brukere inn i sine tjenester. Det er jobbet mye med 
kompetansehevende tiltak, samordning av tjenestene, videreutvikling og nye tiltak er 
igangsatt. Flere enheter har startet opp med tiltak for å få flere over i større stillinger, jf 
heltidsprosjektet i kommunen. 
Som et ledd organisasjonsgjennomgangen som ble gjort i kommunen i 2012, har avdelingen 
startet et arbeid med å se på organisering av integrerte soner.  
Avdelingen har satset på arbeid omkring folkehelse dette året. Det er opprettet et bredt 
tverrfaglig sammensatt Folkehelseforum, og Folkehelseplan er politisk vedtatt.  
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Tabellen under viser antall tjenestemottakere i løpet av året på noen utvalgte områder: 
 

Tjeneste /år 2009 2010 2011 2012 2013 
Hjemmesykepleie 713 713 711 719 732 
Praktisk bistand (hjemmehjelp) 287 492 465 448 441 
Praktisk bistand, opplæring 117 127 141 134 124 
Dagsenter Kjerjaneset 98 94 80 91 83 
Rusrelatert helsehjelp 16 34 21 16 27 
Psykisk helsehjelp 116 120 151 121 135 
Hverdagsrehabilitering     21 
Kommunal øyeblikkelig hjelp     47 
Ressurskrevende tjenester under 67 år 18 17 21 20 25 
Utskrivningsklare pasienter fra SUS      237 
Økonomisk sosialhjelp 278 286 290 274 308 
Vertskommunebeboere   48 45 40 
 

Evaluering av oppsatte mål og prioriteringer HO – 2013 

Etablere eget team som jobber spesifikt med hverdagsrehabilitering. 
Hverdagsrehabiliteringsteamet ble startet mars 2013. Det er 2 årsverk knyttet til teamet, 
fordelt på 3 personer med fagkompetanse innen sykepleie, ergoterapi og fysioterapi. Teamet 
har jobbet bra og etablert gode samarbeidsrutiner med andre tjenesteytere i kommunen. 
NOVA var inne og hadde et forporsjekt der målet var å utvikle kunnskapsbasert strategi for 
hverdagsrehabilitering samt utvikle et mer omfattende forskningsprosjekt.  
 
Styrke kompetansen ved hjelp av undervisning, utdanning, omgjøre stillinger til et høyere 
fagnivå og skape attraktive arbeidsplasser m.m 
Avdelingen har jobbet kontinuerlig med å styrke kompetansen hos ansatte. Det har vært 
arrangert interne kurs, og ansatte har deltatt på eksterne kurs. Der det har vært hensiktsmessig 
og muligheter er stillinger omgjort fra fagstilling til høyskoleutdanning. 
 
Etablere kommunalt øyeblikkelig- hjelp døgntilbud 
Mars 2013 ble det opprettet 2 kommunale øyeblikkelig-hjelp døgntilbudsplasser på 2 Vest. 
Det har vært en utfordring å få fast legedekning i dette tiltaket, men ved utgangen av året er 
det etablert faste løsninger på legedekning hele døgnet. Beleggsdekningen i øyeblikkelig- 
hjelp sengene har vært som eller i landet, ca 50 %.  
 
Forbedret samordning rusomsorg / psykiatri med sikte på å tilby tjenester av god kvalitet 
Eigersund kommune overtok driften av Fyrlyssenteret våren 2014. Ressurser og personer ble 
overført fra NAV til rusomsorgen. Dette har medført større tverrfaglighet og bedre 
samordning av tjenestetilbudet. Kommunen har vært deltakende i samarbeidsprosjektet med 
DPS og Dalanekommunene i prosjektet OBD, oppsøkende behandelingsteam Dalane. 
Kommunen har blitt med i prosjektet ”Jobb i Dalane med IPS”, et interkommunalt samarbeid 
med NAV der målsettingen er å få flere i denne brukergruppen ut i jobb  
 
Styrke frivilliges arbeid ved hjelp av bla opprettelse av frivilligkoordinatorer 
Lederne på bo og servicesentrene har fått en tilleggsfunksjon som frivilligkoordinator. De 
deltar sammen med leder på Frivilligsentralen på Nasjonalt opplæringsprogram for 
frivilligkoordinator. Det er opprettet frivilligteam på Lundeåne og Kjerjaneset bo og 
servicesenter.  
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Tilsyn og revisjoner 
Fylkesmannen har hatt følgende tilsyn:  

 Helsestasjon. Tilsynet rettet seg mot helsestasjonsvirksomheten for barn 0-6 år 
 NAV. Tilsynet omhandlet behandling av søknad om økonomisk sosialhjelp fra 

personer med forsørgeransvar for barn 
 
Rogaland Revisjon: 

 Levert forvaltningsrapport om kommunens integreringsarbeid september 2013. 
 Startet opp forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid desember 2013.   

 
Prioriterte arbeidsoppgaver i Helse og Omsorg 2014 

 Opprette Frisklivssentral 
 Styrke og videreutvikle arbeidet med hverdagsrehabilitering 
 Videreutvikle tiltak og system for at flere personer med rusmiddelmisbruk kommer i 

arbeid /aktivitet 
 Etablere frivilligteam på Lagård 
 Styrke kompetansen til ansatte, øke andel høyskoleutdanna i alle enhetene  
 Alle enheter som har turnusarbeid deltar i prosjektet heltidskultur.  
 Igangsette arbeidet med boligsosialt velferdsprogram 
 Videreutvikle og styrke arbeidet innen kreftomsorgen 
 Økt satsing på kvalifiseringsprogrammet 
 Videreutvikle elektronisk kommunikasjon med aktuelle samarbeidsinstanser etter 

nasjonale standarder og arbeide med innføring av velferdsteknologi i pleie og 
omsorgstjenesten. 
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Mål og prioriteringer for Kultur- og oppvekstsavdelingen 

 
Odd Stangeland (AP) og Arne Stapnes (H) er gruppeledere i respektive parti. 
 
Fra 1. januar 2013 ble levekårsavdelingen i Eigersund kommune delt i to avdelinger, Helse og 
omsorg og Kultur og Oppvekst.  
 
Tjenestene som omhandler Kultur og Oppvekst er flg: 

 Åtte kommunale grunnskoler 
 Seks kommunale barnehager (inkl. Åpen Barnehage) 
 Kulturavdelingen (inkl. Kinodrift/Kulturhus og Bibliotek) 
 PPT – dekker alle kommunene i Dalane 
 Barnevernet – samarbeid med Lund og Sokndal kommune 
 Voksenopplæringen – dekker alle kommunene i Dalane 
 Kulturskolen 

Mål for 2013 – for KO 

 Mer fokus på tilpassa opplæring og tidlig innsats 
o Har startet dette arbeidet. Høsten 2013 var det en prosess på ulike modeller for 

å få til en enda bedre og mer forutsigbar fordelingsnøkkel mellom de ulike 
skolene. Modellen legger opp til at det skal være to pedagoger pr. klasse både i 
1. og 2. klasse.   

 Bedre barnehagedekning i kommunale barnehager 
o Alle barn som hadde rett på barnehageplass fikk plass fra 1. august 2013 
o Vi har gått ned til bemanning 9/18 i de kommunale barnehagene. Dette er en 

større tetthet av voksne og vil på sikt føre til mindre behov for 
spesialundervisning i skolene. Avdelingen legger og opp til at vi skal ha flere 
barn i kommunale barnehager fra barnehageopptaket 2014  

 Økt kulturtilbud til hele befolkningen 
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o Kulturavdelingen har startet et arbeid der vi skal være enda mer synlig og tilby 
enda mer variert kulturtilbud i kommunen. I 2013 hadde vi et samarbeid med 
Julebyen og arrangerte utevisning av kortfilmer fredag 6. desember 

 
 

Mål for 2014 for KO 

 Fortsette arbeidet med tidlig innsats både i barnehage og skole.  
 Mindre behov for spesialundervisning 
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Mål og prioriteringer for Teknisk avdeling 
 

 
 
Bjørn Reidar Berentsen (AP) er leder av Planteknisk utvalg. 
 
Tidligere Miljøavdelingen skiftet navn til Teknisk avdeling fra 01.01.13 
Fra samme dato ble Landbrukskontoret og regionantikvaren lagt inn under avdelingen, og 
Transporttjenesten ble overført til Helse og omsorg. Stillingen til regionantikvaren ble 
avviklet fra 01.03.13. Tomteutvikling for bolig ble (KS 004/13), vedtatt overført til nytt KF 
for næring og havn. Egersund ble sykkelby i 2013. Prosjektleder ble tilsatt fra 01.09.13 
 
Tabellene nedenfor viser gitte nøkkeltall fra seksjonene: 
 

Nøkkeltall - Byggesak 
 

Saker under behandling pr. 31.12.13  241 
Tilvekst av nye saker   576 
Antall saker behandlet 697 

Delegerte saker 612 
Saker til politisk behandling (PTU) 85 

Byggesakshjelpen (kundemottak), antall henvendelser 1984 

Nøkketall – Kart og oppmåling 
 

Antall oppmålingsforretninger 231 
Antall husplasseringer 71 
Antall nye eiendomsskattetakster 289 
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Nøkkeltall – Bygg og eiendomsforvaltning 
        

Antall bygninger totalt 106 
Bruksareal i m² 86.600 
Skoler, antall  10 
Barnehager, antall 5 
Svømmehaller/idrettsbygg, antall 3 
Bo og servicesenter 4 
Boliger, antall 52 
Leiligheter, antall 333 
Bygninger med diverse bruk 32 
Bakkebø borettslag, antall bygninger 14 

Nøkkeltall – Vann og avløp 
 

Drikkevann, produsert pr år, mill. m³ 2,9 
Distribusjonsnett, ledninger, km 159 
Pumpestasjoner 24 
Høyde- og utjevningsbasseng 3 
Avløpsrenseanlegg 4 
Avløpsnett, ledninger, km 187 
Pumpestasjoner 53 
Maskinpark, to gravemaskiner og en lastebil 3 
 

Nøkkeltall – Vei og utemiljø 
 

Asfaltveier, km 95 
Grusveier, km 55 
Sandfangkummer 3500 
Ferister med tilhørende grinder 35 
Trapper i offentlig gate (betong og tre) 23 
Strøkasser 67 
Veibruer 33 
Lekeplasser og nærmiljøanlegg 121 
Sandvolleyballbaner 10 
Kirkegårdsdrift, antall driftspunkt 5 
Idrettsbaner/-anlegg 6 
Friluftsområder (turveier kommer i tillegg) 20 
Parkeringsanlegg til friluftslivsområder (store og små) 31 
Friluftsbygninger (boliger, uthus og andre friluftsbygg) 18 
Toalettbygg i friluftslivsområder  20 
Kaier og brygger for båtutfart 9 
Tildelte fellingsløyver rådyr/hjort/elg 463/53/15 

     

 

Nøkkeltall - Landbrukskontoret 
 

Antall søkere om produksjonstilskudd i jordbruket pr. 31.7.2013 194 
Antall søkere om regionalt miljøprogram og organisert beitebruk i 
Eigersund  2013 

126 

Utbetalt til regionalt miljøprogram 2013, basert på søknader, mill. kr 1,56 
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Bevilgede SMIL –midler i 2013 150.000 
Antall søkere om SMIL midler 2013 1 
Bevilgede bygeutviklingsmidler i Eigersund 2013 (tilskudd fra 
Innovasjon Norge – investeringer) 

2.060.000 

Antall søkere om bygdeutviklingsmidler 5 
Antall søkere om grøfting 2 
Antall driftsenheter totalt med melk 31.7.2013 39 
Antall samdrifter med melk  2013 (av disse 39)  6 
Antall melkekyr 31.7.2013 966 
Disponibel melkekote 2013, liter 7.108.434  
Antall driftsenheter med høns 2013 7 
Antall verpehøns 2013 7671 
Antall driftsenheter med sau 2013  (inkludert utegående sau)  170 
Antall voksne sauer/vinterfôra sauer over 1 år pr. 31.7.2013 13.082 
Antall sauer/lam under ett år pr. 31.7.2013 20.410 
Antall utegående sau pr. 31.7.2013 1172 
Antall driftsenheter med svin 13 
Antall driftsenheter med ammekyr  51 
Antall ammekyr 643 
Antall driftsenheter med slaktekylling 3 
Antall dekar jordbruksareal i drift 53.052 
Antall dekar med produktivt skogbruksareal 48.480 
Antall dekar plantet skog i 2013 52 
M3 hogst i 2013 185 
Antall meter skogsbilveier bygd i 2013  1600 
Antall dekar med ungskogpleie 2013 385 
Antall dekar jordbruksareal omdisponert til annet formål i 2013 etter 
jordloven og vedtatte reguleringsplaner dette året.  

80 

 

Mål og prioriteringer for 2013 

 Vi skal effektivt levere gode tjenester innenfor vedtatte rammer 
o Levere lovpålagte tjenester etter lovpålagt frekvens. 
o Levere gode prosjekter i henhold til budsjett/fremdrift/kvalitet 
o Bedre styring av prosjektene – plassering av prosjektlederansvar for 

totalprosjekter 
- relokalisering og flytting av ansatte for etablering av miljø med fokus på 
tverrfaglig samarbeid. Det ble i 2013 tilsatt en ny prosjektleder, og det ble 
innført regelmessige prosjektstyringsmøter med tettere oppfølging av både 
økonomi og fremdrift. 

o Profesjonalisere kommunens håndtering av kjøp, salg og tinglysing av 
rettigheter i forbindelse med utbyggingsprosjekter. 
 En person er kurset med tanke på en sterkere profesjonalisering av 

denne funksjonen.  
 Byggesak over disk ble innført fra 01.03.13.  

 Vi skal videreutvikle elektroniske tjenester for våre innbyggere 
o Pågående arbeid 

 Vi skal sikre en god saksbehandling gjennom bruk av digitale løsninger og effektive 
arbeidsprosesser 
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o Digitalisere byggesaksarkiv 
 Forprosjekt er utarbeidet.  
 Dette vil både gi en stor effektiviseringsgevinst i seksjonens arbeid, og 

vil sammen med det pågående arbeidet med digitalisering av 
planarkivet, gi et bedre elektronisk tilbud til våre kunder.  

 Arbeidet videreføres i 2014. 
o Innføre DVPro for timeregistrering 

 DvPro for elektronisk timeregistrering, registrering av maskinertimer 
og vareuttak, er innført for seksjonene Vann og avløp og Vei og 
utemiljø.  

 Arbeidet videreføres for øvrige seksjoner i 2014 
o Etablere servicetorg for tekniske tjenester 

 Etablering av servicekontor for Teknisk avdeling og Plankontoret ble 
utredet i 2013.  

 Etableringen er planlagt gjennomført i 2014.  
 Vi skal skape et positivt arbeidsmiljø og rekruttere dyktige medarbeidere til alle ledige 

stillinger 
o Rekruttering til fagarbeiderstillinger og tekniske stillinger med krav til 

høyskole-/universitetsutdanning har vært krevende. Alle fagarbeiderstillinger 
er besatt, men en prosjektlederstilling for utbyggingsprosjekter er, til tross for 
tre utlysninger, ikke tilsatt.  

 

Del 11 - Regnskap for 2013 
Rådmannen viser til vedlagt regnskap for 2013. 
 
En viser spesielt til oversikten som viser overføringer av investeringer fra 2013 til 2014.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.04.2014
Arkiv: :FE-210, FA-P00
Arkivsaksnr.:
14/792
Journalpostløpenr.:
14/11522

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
011/14 Kontrollutvalget 29.04.2014

Årsregnskap og årsmelding Eigersund Havnevesenet KF 
2013
  
Sammendrag:
Saken gjelder behandling av årsregnskap og årsrapport for Eigersund Havnevesen KF 2013.
Eigersund Havnevesen legger frem et årsregnskap hvor driftsregnskapet viser brutto 
driftsresultat på NOK 3.121.723,- og et regnskapsmessig mindre forbruk på NOK 3.441.116,-

Årsregnskapet er revidert av Rogaland Revisjon og revisjonsberetningen følger vedlagt.  Det 
er avlagt ren revisjonsberetning. 

Saksgang:
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse som skal være grunnlag kommunestyrets behandling 
og godkjennelse av regnskapet.

Havnesjefens forslag til vedtak:

Med henvisning til vedlagte årsrapport og regnskap og i med hold av Lov og havner og 
farvann av 17.4.2009.  §§47 og 48, innstiller havnestyret følgende vedtak til kommunestyret:

1. Havnevesenets årsrapport og regnskap for 2013 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindre forbruk 2014 kr. 3.441.116,- avsettes til investeringsfondet 

Prosjekt 1007 Utbedrings Nordsjøterminalen.
3. Prosjekt 1006 Utfylling Kaupanes og prosjekt 1007 Utbedring av Nordsjøterminalen 

videreføres i 2013. Ubenyttede midler i 2013 i samme prosjekter overføres til
investeringsregnskapet for 2014.04.08

Havnestyrets behandling 13.2.2013:

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt:

Havnestyrets vedtak:

Med henvisning til vedlagte årsrapport og regnskap og i med hold av Lov og havner og 
farvann av 17.4.2009.  §§47 og 48, innstiller havnestyret følgende vedtak til 
kommunestyret:

1. Havnevesenets årsrapport og regnskap for 2013 godkjennes.
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2. Regnskapsmessig mindre forbruk 2014 kr. 3.441.116,- avsettes til 
investeringsfondet Prosjekt 1007 Utbedrings Nordsjøterminalen.

3. Prosjekt 1006 Utfylling Kaupanes og prosjekt 1007 Utbedring av 
Nordsjøterminalen videreføres i 2013. Ubenyttede midler i 2013 i samme
prosjekter overføres til investeringsregnskapet for 2014.

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak 22.04.2014:

1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet, og årsrapport og revisjonsberetningen 
for regnskapsåret 2013.  Årsregnskapet og årsrapport gir etter kontrollutvalgets mening 
et dekkende bilde av foretakets økonomi og aktivitetsutvikling.

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

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

3. Årsregnskap og årsrapport for Eigersund havnevesen KF 2013 godkjennes.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Årsregnskap og årsrapport for Eiersund Havnevesen KF 2013 er ikke tidligere behandlet.

Gjeldende lovverk:
Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:

§ 6. Regnskapsrevisjon

       Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i 
samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk 
og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

§ 7. Uttalelse om årsregnskapet

       Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan 
tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget. 

§ 8. Oppfølging av revisjonsmerknader

       Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. 

       Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt 
opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller 
fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp. 

Kommunalt regelverk:
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Reglement for Kontrollutvalget vedtatt av kommunestyret 9. mai 2005 (jfr. PS008/05)

~ o ~

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

~ o ~

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
336602 Årsregnskap og årsmelding Eigersund Havnevesen KF 2013
330443 Revisors beretning for Eigersund havnevesen KF for 2013
332186 Utskrift av møtebok - havnestyresak 02 - 14
332188 Årsrapport 2013
335725 Årsregnskap 2013

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 14.03.2014
Eigersund Havnevesen 
KF

Årsrapport og regnskap for 2013

Parter i saken:
Eigersund Havnevesen KF
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.04.2014
Arkiv: :FE-210, FA-P00
Arkivsaksnr.:
14/521
Journalpostløpenr.:
14/12021

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Kontrollutvalget 29.04.2014
Kommunestyret 12.05.2014

Årsregnskap og årsmelding Eigersund Havnevesen KF 
2013
  

Sammendrag:
Saken gjelder behandling av årsregnskap og årsrapport for Eigersund Havnevesen KF 2013.
Eigersund Havnevesen KF legget frem et årsregnskap hvor driftsregnskapet viser netto 
driftsresultat på 3.441.116 kroner.

Årsregnskapet er revidert av Rogaland Revisjon og revisjonsberetningen følger vedlagt. 

Saksgang:
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse som skal være grunnlag for kommunestyrets 
behandling og godkjennelse av regnskapet.

Regnskap og årsberetning er behandlet i Havnestyret.

Havnestyrets forslag til vedtak 11.04.2014:

Havnestyret innstiller til kommunestyret:
Med henvisning til vedlagte årsrapport og regnskap og i medhold av Lov og havner og 
farvann av 17.04.2009.  §§ 47 og 48, innstiller havnestyret følgende vedtak til 
kommunestyret:

1. Havnevesenets årsrapport og regnskap for 2013 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk 2013 kr. 3.441.116,- avsettes til 

investeringsfondet – prosjekt 1007 Utbedring Nordsjøterminalen.
3. Prosjekt 1006 Utfylling Kaupanes og prosjekt 1007 Utbedring Nordsjøterminalen 

videreføres i 2013.  Ubenyttede midler i 2013 i samme prosjekter overføres til 
investeringsregnskapet for 2014.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Havnestyret har behandlet regnskap og årsberetning.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Havnestyret innstiller til Kommunestyret.
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Saksbehandlers vurderinger:
En viser til fremlagt dokumentasjon fra Havnestyret / Eigersund havnevesen KF. En viser til 
organisasjonsmessige endringer i 2014. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken – med tilhørende vedlegg.

~ o ~

Alternative løsninger:
Foreta endringer i foreslått vedtak.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
330443 Revisors beretning for Eigersund havnevesen KF for 2013
332185 Årsrapport og regnskap for 2013
332186 Utskrift av møtebok - havnestyresak 02 - 14
332188 Årsrapport 2013
332189 Årsregnskap 2013

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 07.03.2014 Rogaland Revisjon IKS
Revisors beretning for Eigersund havnevesen KF 
for 2013

2 I 14.03.2014
Eigersund Havnevesen 
KF

Årsrapport og regnskap for 2013

Parter i saken:
Eigersund Havnevesen KF (nytt navn fra 2014)
Eigersund kommune – som eier og hvor kommunestyret er generalforsamlingen til KF.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.04.2014
Arkiv: :FE-215
Arkivsaksnr.:
14/339
Journalpostløpenr.:
14/12458

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
012/14 Kontrollutvalget 29.04.2014

Kontrollrapport 2013 -  vedr. skatteoppkreverfunksjonen i 
Eigersund kommune
  

Sammendrag:
Saken gjelder kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune for 2013.

Kontrollutvalget har mottatt «Årsrapport 2013» fra skatteoppkreveren i Eigersund og
«Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Eigersund kommune» fra 
Skatteetaten. Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. 
Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. 

Skatteregnskapet for 2013 viser en samlet skatte- og avgiftsinngang på kr 1 681 236 786 
og utestående restanser på kr  24 564 051, hvorav berostilte krav på kr 85 882. 

Kontrollrapporten oppsummerer de kontroller som har vært utført av skatteetaten i 2013, 
samt gir kommentarer til det avlagte skatteregnskapet. I rapportens pkt. 4 uttaler 
Skatteetaten at «Skatteoppkreverkontoret har ikke gitt tilfredsstillende tilbakemelding på 
pålegg og anbefalinger som er gitt. Dette har Skatt Vest tatt opp med skatteoppkreveren.»

Under punkt 5 er resultatet fra kontrollene inntatt og det foreligger bemerkninger til:

 Intern kontroll; manglende evne til å iverksette tiltak og til rett tid. 
 Uttalelser; manglende overholdelse av svarfrister knyttet til virksomhetsplaner og 

tilbakemeldinger på rapporter etter stedlige tilsyn.
 Regnskapsføring mv.; brudd på Instruks om føring av skatteregnskapet § 7. Angitt 

som vesentlige forhold. Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen.
 Skatte- og avgiftsinnkreving; feil saksbehandling av betalingsordninger ift. regelverket 

om lempling av skatter og avgifter. Manglende dokumentering av saksforhold. Angitt 
som vesentlige forhold. Innkrevingsarbeidet utføres likevel i tilstrekkelig omfang.

 Arbeidsgiverkontroll; det er ikke gjennomført arbeidsgiverkontroller i perioden 2009-
2013. Det er for 2014 inngått avtale hvor Stavanger kemnerkontor skal utføre 
kontroller for kommunen. 

Kommunalsjef Økonomi vil stille i kontrollutvalgets møte og redegjøre for saken samt svare 
på utvalgets spørsmål.

Saksgang:
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse som skal være grunnlag for formannskapets og 
kommunestyrets behandling og godkjennelse av skatteoppkrevers melding til 
skatteregnskapet for året 2013.
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Sekretariatets forslag til vedtak 22.04.2014:

1. Kontrollutvalget har merket seg konklusjonene i kontrollrapporten for 2013 fra Skatt Vest.

2. Kontrollutvalget innstiller til formannskapet og kommunestyret å be sentral-
administrasjonen følge opp de forbedringspunkter og bemerkninger som er angitt i 
kontrollrapporten. Saken tas for øvrig til orientering, og oversendes formannskap og 
kommunestyre for videre behandling.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Skatteoppkreverens melding om skatteregnskapet for året 2013 er ikke tidligere behandlet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kommunestyret og kontrollutvalget skal ikke behandle selve regnskapet, men får ved 
kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en 
tilfredsstillende måte. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell behandling av 
kontrollrapporten i Kommunestyret og kontrollutvalget, men forutsetter at kommunen følger 
opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. Sentraladministrasjonen ønsker at 
skatteoppkrevers melding blir behandlet i kontrollutvalget

Gjeldende lovverk:
1. Skattedirektoratets instruks for skattefogdens kontroll av skatteoppkreverkontorene 

av 19. mai 2006.
2. Instruks for skattefogdens ettersyn og restansekontroll hos skatteoppkrever 
3. Instruks for skattefogdens innkrevningsarbeid ovenfor skatteoppkrever 

Saksbehandlers vurderinger:
I medhold av endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner m.m. er riksrevisjonen tildelt ansvaret for revisjon av 
skatteoppkreverfunksjonen. Kommunens revisor er ikke lenger revisor av skatteregnskapet 
og fører ikke kontroll med skatteoppkreverfunksjonen.

En endring ifht tidligere er at Skattedirektoratet ikke lenger anser det som naturlig at 
kommunestyret foretar en formell desisjon av kommunens skatteregnskap. Kommunestyret 
og kontrollutvalget skal etter dette ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, men får ved 
kontrollrapporten tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en 
tilfredsstillende måte.

Det er mao ingen formelle krav til behandling av kontrollrapporten i kommunestyret og 
kontrollutvalget, men det forutsettes fra Skattedirektoratet at kommunen følger opp tiltak og 
forbedringspunkter. Skattedirektoratet anser det likevel som naturlig at skatteoppkrever 
oversender skatteregnskap og kopi av redegjørelse til kommunestyret / kontrollutvalget.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.
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Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternativer løsninger

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

325421
Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Eigersund 
kommune

337222 Vedr. kontrollrapport 2013 - informasjon

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 14.02.2014 Skatteetaten
Kontrollrapport 2013 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Eigersund 
kommune

2 I 19.02.2014 Eigersund kommune Vedr. kontrollrapport 2013 - informasjon

Parter i saken:
Ingen.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.04.2014
Arkiv: :FE-216, FA-G70, 
TI-&58
Arkivsaksnr.:
14/860
Journalpostløpenr.:
14/12407

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
013/14 Kontrollutvalget 29.04.2014

Kommunestyret 12.05.2014

Forvaltningsrevisjon  av  psykisk helsearbeid
  
Sammendrag:
Rogaland Revisjon har nå ferdigstilt forvaltningsrevisjon av området «Psykisk 
helsearbeid». Rapporten følger vedlagt og er en oppfølging av en forvaltningsrevisjon 
av psykisk helsearbeid i Eigersund kommune fra 2010. Formålet med prosjektet har 
vært å se nærmere på hvordan kommunen har fulgt opp forrige forvaltningsrevisjon. 
Rapporten tar også for seg i hvilken grad Mestringsenheten har lykkes med å drive et 
mer forebyggende helsearbeid, og i hvilken grad en større del av ressursene går 
med til forebygging. I rapporten behandles også spørsmålet om det er samsvar 
mellom kommunens tilbud og det behovet som blir meldt.   

I rapporten er Rogaland Revisjon sine funn inntatt innledningsvis i sammendraget på 
s. 4 - 7. Rapporten har vært på høring i kommunen, og rådmannens kommentarer er 
inntatt i rapporten på s. 8.

Det fremgår på s. 4 at av i alt syv anbefalinger fra 2010 er tre fulgt opp. De fire som 
ikke er fulgt opp gjennomgås i rapporten. Det fremgår videre at tilbakemeldinger fra 
samarbeidspartnere tyder på at de opplever Mestringsenheten som synlige, 
tilgjengelige og at brukerne følges tett opp. Til tross for dette ser det ut til at 
koordineringen av tjenester rettet mot barn og unge har et forbedringspotensial. 
Hovedinntrykket er at det er et godt samsvar mellom kommunens tilbud og det behov 
som meldes. Samtidig understrekes det at det ikke er helt enkelt å si noe sikkert om 
det er samsvar mellom tilbud og behov. Det vises til den nærmere redegjørelse i 
sammendraget. Revisjonens anbefalinger fremgår som følger på s. 7 i rapporten:

«…Anbefalinger samlet: 

 Vi anbefaler kommunen å forsøke å inkludere brukere med psykiske vansker 
og/eller rusproblemer i Felles brukerutvalg. 

 Vi anbefaler kommunen (Mestringsenheten) å informere fastlegene om tids-
punkt for oppstart av neste KID-kurs i god tid før det starter, og samtidig in-
formere om dokumenterte effekter av tilbudet. 

 Vi anbefaler kommunen å se nærmere på hvordan man kan forbedre 
samhand-lingen mellom enhetene innen Kultur og oppvekst og Helse og 
omsorg…»

Side 240 av 374



2

Opprinnelig vedtak om bestillingen av forvaltningsrevisjonen ble fattet i sak 022/13 i møtet 
10. juni 2013

Saksgang:
Avgjøres av kommunestyret.

Forslag til vedtak 22.04.2014:

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret:

Administrasjonen bes om å følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår av 
«Forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid». For øvrig tas rapporten til orientering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
KON – 22/13.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
337220 Forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid - Eigersund kommune

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 22.04.2014 Rogaland Revisjon IKS
Forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid -
Eigersund kommune

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.04.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/789
Journalpostløpenr.:
14/11458

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
014/14 Kontrollutvalget 29.04.2014

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 
10.2.2014
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 07.04.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.2.2014 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
335658 Protokollen  KON - 10.2.2014.doc
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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
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.04.2014
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
13/2454
Journalpostløpenr.:
14/12382

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
015/14 Kontrollutvalget 29.04.2014

Status 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 vedtak om at man ønsket en ny redegjørelse for status i utvalgets møte 10.02.14.

I kontrollutvalgets møte 10.02.14 redegjorde Kommunalsjef kultur- og oppvekst Eivind 
Galtvik næmere for status i saken. Kontrollutvalget traff deretter slik vedtak:

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. 

Rådmannen arbeider kontinuerlig med saken og vil gi en oppdatert redegjørelse i 
kontrollutvalgets møte 29. april. Kommunalsjef kultur og oppvekst har bedt om ca. 30 min. for 
å orientere kontrollutvalget om status i arbeidet og svare på spørsmål

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Forslag til vedtak 22.04.2014:

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
KON-044/13
KON-006/14

Andre opplysninger / fakta i saken:

Saksbehandlers vurderinger:
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Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Ingen.

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.04.2014
Arkiv: :FE-216
Arkivsaksnr.:
14/221
Journalpostløpenr.:
14/12395

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
016/14 Kontrollutvalget 29.04.2014

Oppfølging interimrevisjon 2013 - revisjonsfunn vedr. 
anskaffelsesregelverket.
  
Sammendrag:
I kontrollutvalgets møte 10. februar ble Rogaland Revisjons interimrevisjonsrapport for 
Eigersund kommune 2013 fremlagt. Av revisjonsfunn ble det bl.a. pekt at det har blitt 
avdekket noen mangler ved anbud og/eller protokoll ved kontroll av etterlevelse med 
regelverket for offentlige anskaffelser. 

Kontrollutvalget traff slikt vedtak:

KON-007/14 Vedtak: 
Revisor setter opp en oversikt over revisjonsfunnene vedr. mangler ved anbud og/eller 
protokoll til kontrollutvalgets møte 29. april. For øvrig tas rapporten til orientering. 

Vedtaket er enstemmig.

Rogaland Revisjon vil gå gjennom og redegjøre for denne oversikten i kontrollutvalgets møte 
29. april.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak 22.04.2014:

Rådmannen bes om å følge opp revisjonsfunn vedr. etterlevelsen av anskaffelsesregelverket 
og etablere/kvalitetssikre interne rutiner for å ivareta at regelverket blir fulgt. For øvrig tas 
revisors redegjørelse til orientering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
KON-007/14

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.
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Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Ingen

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

Parter i saken:
Ingen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.04.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/788
Journalpostløpenr.:
14/11457

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
017/14 Kontrollutvalget 29.04.2014

Referatsaker til kontrollutvalgets møte 29.4.2014
  

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 23.04.2014:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 14/4864 I 10.02.2014
Eigersund
havnevesen KF

Oversendelse av 
dokumenter og 
møteinnkalling til 
Havnestyremøte - torsdag 
13 februar, kl. 13:30 på 
Rådhuset.

2 14/12369 I 07.04.2014
Kontrollutvalget i 
Bjerkreim

Saksprotokoll - Bestilling 
selskapskontroll: Dalane 
Miljøverk IKS

3 14/12370 I 17.02.2014
Kontrollutvalget i 
Bjerkreim

Saksprotokoll - Mulig 
deltaking i selskapskontroll i 
Dalane Miljøverk IKS (DIM)

4 14/12371 I 07.04.2014
Kontrollutvalget i 
Sokndal

Saksprotokoll - Bestilling av 
selskapskontroll Dalane 
Miljøverk IKS (DIM)

5 14/12372 I 21.03.2014 Lyse Energi AS
Generalforsamling i Lyse 
Energi AS 29.04.14

6 14/4046 U 04.02.2014
Planteknisk utvalg, 
Kontrollutvalget 
Formannskap

April 2014 - Rapportering på 
vedtatte politiske bestillinger

7 14/12666 X 23.04.2014 Tilsettingsprosess
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Vedlegg:

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

324197
Oversendelse av dokumenter og møteinnkalling til Havnestyremøte - torsdag 13 
februar, kl. 13:30 på Rådhuset.

337201 Saksprotokoll - Bestilling selskapskontroll: Dalane Miljøverk IKS
337202 Saksprotokoll - Mulig deltaking i selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS (DIM)
337203 Saksprotokoll - Bestilling av selskapskontroll Dalane Miljøverk IKS (DIM)
337204 Generalforsamling i Lyse Energi AS 29.04.14
322849 April 2014 - Rapportering på vedtatte politiske bestillinger
337696 Tilsettingsprosess
337716 Kronologisk oversikt.pdf
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon interne tjenester

  
  

Formannskap, planteknisk utvalg, kontrollutvalget

Vår ref.: 14/4046 / 14/220 / FE-033 Dato: 04.02.2014

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

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

April 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.
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Utvalgs-
saksnr. / 
dato

Sak og vedtak Frist.

KS-100/12/
17.12.2012

FS-98/13
12.12.2013

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

Februar 2014 - Rapportering på vedtatte politiske bestillinger - RS-3 (13/31205)

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.

Tidlig 2014.

Mai 2013 – KS 042/13

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
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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.

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.
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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.

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.
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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

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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Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon: «Sse_Tlf»
Postadresse: «Soa_Adr», «Soa_Postnr» «Soa_Poststed» Telefaks: «Sse_Fax»
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Tilsettingsprosess

Vår ref.: 14/12666 / 13/1942 / FA-U01, FA-P01 Dato: 23.04.2014

Saksbehandler: Leif E. Broch Telefon: 51 46 80 23 Mobiltelefon: 908 81 568

E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no

Rådmannen oversender med dette en kronologisk oversikt i hva som har skjedd i 
forbindelse med ansettelse av konsulent Lars Kolnes. 

For å gjøre dette oversiktlig er innholdet av korrespondanse og dokumenter lagt inn i den 
kronologiske oversikten, med unntak av ansettelseskontraktene. Det som ikke er lagt inn er 
fra dokumentene er kopimottakere, hilsen (hei) og e-postsignaturer.

Dette skulle gi kontrollutvalget en reell mulighet til å kunne vurdere om hvorvidt de ønsker å 
bruke ressurser på å utrede denne saken for å vurdere om det skal ha skjedd noe 
uregelmessig.

Dersom kontrollutvalget ønsker å gå videre med saken vil rådmannen oversende kopi av 
samtlige dokumenter til kontrollutvalgets sekretariat for videre saksbehandling. Dette vil være 
kopi av eposter, brev, referater samt politiske saksforelegg for etablering av foretaket.  
Ansettelseskontraktene til Lars Kolnes vil i tillegg være tilgjengelig for kontrollutvalget på 
møtet 29.4.2014. 

I forhold til saken realiteter vil det fremgå at rådmannen er av den klare oppfatning at 
rådmannen hadde fullmakt til å foreta ansettelsen, at det var nødvendige lønnsmidler i 
budsjettet og at dette for rådmannen var en helt ordinær midlertidig ansettelse som konsulent 
i rådmannens stab. All den tid rådmannen ikke på noe vis vurderte denne saken som 
prinsipiell ble det heller ikke på noe tidspunkt vurdert som naturlig å kalle inn til 
ekstraordinært møte i formannskapet og/eller kommunestyre.

Det ble besluttet å kalle inn interimstyret til et møte der de kunne intervjue og ha samtale 
med Lars Kolnes sammen med rådmannen og ordføreren. Dette med bakgrunn i at 
rådmannen hadde fullmakt til å ansette midlertid for en kortere periode, men det ville være 
styret for foretaket som ville "overta" arbeidsgiveransvaret når foretaket var etablert og 
rådmannen så det som uaktuelt å foreta en ansettelse dersom ikke interimstyret ønsket en 
slik løsning.

Ordfører deltok i ansettelsesprosessen i tråd med tidligere ansettelse av næringskonsulenter 
i kommunen der ordføreren har sittet i intervjuutvalget selv om det formelt er rådmannen som 
foretar ansettelsen. Årsaken er at næringsarbeid er svært tett knyttet opp mot ordføreren.

Rådmannen er meget klar på at det er svært beklagelig at det ble såpass liten tid for de 
tillitsvalgte til å drøfte saken som det ble. Rådmannen har svært gode rutiner for ansettelser 
og det er standard rutine at de tillitsvalgte involveres fortløpende. I denne saken var det 
beklageligvis en tidsfaktor som vanskeligjorde dette. Det ble sendt e-post til dem og i tillegg 
sms om at det var viktig e-post om en hastesak, det er svært uvanlig at det også sendes 
sms. To av de tillitsvalgte responderte på sms’ene. I ansettelsesreglementet fremgår det at 
det skal gjennomføres drøftinger med de tillitsvalgte, nå ble det i realiteten kun tid til å 
informere dem. Dette er som sagt svært beklagelig, rådmannen skulle ønske at det hadde 
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Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon: «Sse_Tlf»
Postadresse: «Soa_Adr», «Soa_Postnr» «Soa_Poststed» Telefaks: «Sse_Fax»
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

vært bedre tid slik at det kunne ha vært gjennomført en formell drøfting, men etter 
rådmannens oppfatning var det var et tidspress som gjorde det nødvendig å handle der og 
da, det er med andre ord ikke ”vond vilje”, forglemmelse eller noe ønske om å holde 
fagforeningene ute av prosessen, men et ønske om å gripe muligheten når den var tilstede.
Rådmannen vil avslutningsvis også påpeke at dette er en drøftingssak der arbeidsgiver skal 
lytte til fagforeningene og ikke en forhandlingssak mellom arbeidsgiver og fagforeningene. 
Dette gjør det selvsagt ikke mindre beklagelig.

Etter at vedtaket om ansettelse ble fattet, kom det tilbakemeldinger fra to fagforeninger som 
påpekte manglende drøfting. Rådmannen er helt enig i dette. Ansettelsen ble også tatt opp 
på samarbeidsmøte på nyåret med de tillitsvalgte uten kommentarer fra de tillitsvalgte.

Rådmannen ønsker å gjøre oppmerksom på at lokal presse har fått kopi av korrespondansen 
mellom rådmannen og representanten Tor-Inge Rake (V), samt brev til Fylkesmannen i 
Rogaland med spørsmål om å vurdere det prinsipielle i om hvorvidt en politiker har krav på 
kopi av en ansettelseskontrakt av en ansatt i kommunen. Dette vil fremkomme av kopifeltene 
av e-postene som eventuelt vil bli oversendt om ønskelig. I tillegg har Kommunal Rapport 
vært i kontakt med rådmannen om saken og de fikk en egen e-post med kopi av 
korrespondansen og sakens bakgrunnsdokumenter. I tillegg har formannskap og 
kommunestyre fått kopi av deler av korrespondansen. Dette nevnes for å poengtere at 
rådmannen har hatt et ønske om en åpen prosess på dette.

Med vennlig hilsen

Leif E. Broch
Informasjonssjef

Dok.nr Tittel på vedlegg
337716 Kronologisk oversikt.pdf
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Dato Hendelse Merknad 
 Prosessen etter k-vedtak. 

- Planen var at rådmannen skulle opprette foretaket og i samråd med interimsstyret foreta ansettelse stillingen som 
daglig leder for foretaket i tråd med kommunestyrets kompetansekrav.  

- Ulike personalmessige problemstillinger ble utredet. 
- Ressursproblematikk internt i administrasjonen, flere store saker, bla nedlegging av DR, førte til noe tung prosess. 
- Problemer med ulike juridiske avklaringer. 
- Utfordringer med kommuneadvokatens utredning.  
- Politisk purring på fortgang. 
- Ønske fra styre om fortgang. 
- Aldri en problemstilling å engasjere eksterne krefter da kompetansebehovet (kommunal, personalmessig, næring, 

tomteutvikling, havn og turisme) ble vurdert som for lite realistisk å finne for et så kort tidsrom, bare en 
tilsettingsprosess ville ha tatt måneder – og også krevd mye ressurser.  Bruk av et konsulentfirma ble vurdert som 
kostnadsmessig utaktuelt og lite realistisk å finne. 

 

 

 Budsjett for 2014 
- En nøktern vurdering var at tilsetting av daglig leder antagelig ikke ville være ferdig før tidligst sommeren 2014, med 

tiltredelse høsten 2014.  
- Det ble budsjettert med midler til næringskonsulent – dvs daglig leder av foretaket. 
- I tillegg ble det budsjettert med egne næringsmidler. 
- Rådmannen signalisert i sitt budsjettfremlegg at det var ulike problemstillinger som han ville komme tilbake til 

gjennom 2014 etter hvert som etablering av foretaket tok form, bla budsjett for foretaket.  
 

 
 
 
(Budsjettet side 7, 23,24, 
28, 47) 

17.06.2013 K-vedtak 45/13: Oppnevning av styre i nytt foretak for næring, havn og tomter i Eigersund kommune, punkt 1: 
Følgende fra oppnevnes 1.9.2013 til nytt styret for det foretaket som kommunestyret har vedtatt skal opprettes for havn, 
næring og tomter i K-sak 94/12 og 4/13: 
 
Begrepet interimstyret videre brukes fordi styret formelt ikke er styre for det nye foretaket før foretaket formelt er opprettet 
med vedtekter og melding til Brønnøysundregistrene.  
 

 

12.12.2013 Rådmannen var på rådmannssamling i Rådmannsforum i Rogaland i Stavanger der Lars Kolnes ble takket av. Rådmannen ble 
sittende ved siden av Lars Kolnes under middagen. Eventuell ansettelse var ikke et tema, men hos rådmannen ble "tanken ble 
sådd". 
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13.12.2013 Rådmannen gjennomførte interne drøftinger. 

Rådmannen hadde interne samtaler i sin stab der en mulig henvendelse til Lars Kolnes ble vurdert.  
 
Etter positive tilbakemelding ble ordfører og styreleder Odd Stangeland forespurt om samme problemstilling, igjen med 
positivt resultat. 
 

 

13.12.2013 Uformell samtale mellom rådmann og Lars Kolnes. 
Rådmannen tok en uformell og konfidensiell telefonsamtale med Lars Kolnes med forespørsel om han kunne være interessert 
i en mulig midlertidig ansettelse i rådmannens stab og eventuelt med en mulig videre forlengelse til fast daglig leder var på 
plass i foretaket. Kolnes skulle gi tilbakemelding over helgen. 
 

 

16.12.2013 Kommunestyremøte 
 

 

17.12.2013 Positiv tilbakemelding fra Kolnes. 
Lars Kolnes ga tilbakemelding om at han kunne være interessert i en mulig midlertid ansettelse og var innstilt på å gå i dialog 
om dette. Samtidig var det klart at det var et tidspress da Kolnes hadde andre jobbtilbud og var avhengig av en snarlig 
avklaring dersom det skulle være aktuelt. 
 

 

17.12.2013 Videre prosess. 
Rådmannen hadde samtaler internt i sin stab, samt med ordfører og styreleder om den videre prosessen.  
 
Det ble avklart at rådmannen hadde fullmakt til å foreta en ansettelse iht ansettelsesreglementet, at det var nødvendige 
lønnsmidler og at dette for rådmannen var en helt normal midlertidig ansettelse som konsulent i rådmannens stab. 
Ansettelsen ble ikke på noe tidspunkt vurdert som prinsipiell, noe som ville ha medført politisk behandling om så hadde vært 
tilfellet. 
 
Det ble besluttet å kalle inn interimstyret til et møte der de kunne intervjue og ha samtale med Lars Kolnes sammen med 
rådmannen og ordføreren. Dette med bakgrunn i at rådmannen hadde fullmakt til å ansette midlertid for en kortere periode, 
men det ville være styret for foretaket som ville "overta" arbeidsgiveransvaret når foretaket var etablert og rådmannen så 
det som uaktuelt å foreta en ansettelse dersom ikke interimstyret ønsket en slik løsning. 
 
Ordfører deltok i ansettelseprosessen i tråd med tidligere ansettelse av næringskonsulenter i kommunen der ordføreren har 

 
 
 
Formannskap har kun 
ansvar for ansettelse av 
kommunalsjefer og 
kommunestyret for 
rådmannen. 
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sittet i intervjuutvalget selv om det formelt er rådmannen som foretar ansettelsen. Årsaken er at næringsarbeid er svært tett 
knyttet opp mot ordføreren. 
 

17.12.2013 E-post til medlemmer av interimstyret for næringsforetaket fra informasjonssjef.  
Jeg viser til telefonsamtaler med dere og bekrefter møtetidspunkt som er på torsdag 19. desember 13, kl 1430 i 
formannskapssalen på rådhusets 4 etasje. 
  
Tilbakemeldingene er slik: 
Harald Røkenes er på reis til Oslo den dagen. 
Siri Skaar Stornes har antagelig ikke mulighet til å møte. 
Kolbjørn Rogstad gir tilbakemelding i løpet av morgendagen. 
  
Øvrige har bekreftet at de kan møte. 
 

Bekreftelser på 
telefonringerunde om 
kvelden. Epost sendt kl 
20:19. 
 
Varamedlemmer ble også 
innkalt til møtet. 

19.12.2013 E-post til fagforeningene Fagforbundet, Delta og Nito fra kommunalsjef personal  
Det som står i denne mailen er konfidensielt ihht offentlighetslovens § 23, og rådmannen gir dere taushetsplikt inntil det er 
avklart om dette blir en realitet.  
  
Saken gjelder KF Eigersund næringsselskap (nytt KF havn/ næring – nytt navn er vel ikke helt bestemt enda)  
  
Status i dag er at nytt styre er utpekt, men vedtektene for det nye selskapet er ikke formelt vedtatt. Dette forventer en vil 
skje tidlig på nyåret. Inntil vedtektene foreligger har det nye styret valgt å avvente utlysning av stilling som ny daglig leder for 
foretaket. Det er imidlertid en del arbeidsoppgaver som skal utføres for å ivareta funksjon som daglig leder, og en diskuterer 
nå muligheten for å ha en fungerende daglig leder mens den faste stillingen er til utlysning.  
  
I den forbindelse har det vært samtaler med Lars Kolnes som inntil nylig har fungert som rådmann i Hå. Han har i den 
posisjonen også vært leder for havn i denne kommunen. Det som diskuteres er at han går inn som rådgiver for rådmannen i 
en periode på ca en mnd til nye vedtekter er på plass. Så skal det diskuteres om han skal gå inn i funksjon som fungerende 
daglig leder i påvente av tilsetting av fast daglig leder.  
  
Vi er inne i et tidlig stadie i denne saken, men ønsker på denne måten å informere dere om dette. Inntil det er fattet en 
beslutning i saken er dette taushetsbelagt og skal ikke diskuteres eller informeres med ansatte/ medlemmer i dagens havn/ 
næring eller andre. Denne informasjonen er også sendt tillitsvalgt NITO i og med at det vil være aktuelt å overføre en ansatt 

 
Kom.sjef personal var for 
øvrig fraværende 
18.12.2013 pga sykdom. 
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som er organisert i NITO til det nye foretaket.  
  
Vi forventer en snarlig avklaring i dette spørsmålet, og vi vil informere dere så snart det er tatt stilling til om dette er en 
realitet eller ikke.  
 

19.12.2013 SMS til fagforeningene Fagforbundet, Delta og Nito fra kommunalsjef personal. 
Jeg har sendt en mail til dere akkurat som dere bør se på når dere har anledning. Gjelder nytt foretak havn og næring. 
 

 

19.12.2013 SMS fra fagforeningene Fagforbundet og NITO. 
Fagforbundet svarte OK. 
Nito svarte: Kan jeg gi en tilbakemelding med mitt synspunkt.  

 
Det ble ikke mottatt noe 
ytterligere svar fra NITO. 
 

19.12.2013 Møteprotokoll fra Ekstraordinært møte i interimsstyre for nytt næringsforetak – torsdag 19.12.2013, kl. 1430-1600. 
 
Ekstraordinært møte i interimsstyre for nytt næringsforetak 
 
Sted:  Formannskapssalen. 
Dato:  Torsdag 19. desember 2013. 
Tid:  Kl 1430-1600. 
 
Møtt:  
Leder Odd Stangeland, Nestleder Geir Hestnes, medlem Alf Tore Sæstad, medlem Anette Hoås, medlem Liv Fredriksen, 
varamedlem Tommy Bjellås, varamedlem Ruth Evy Berglyd, varamedlem Siv Grure, varamedlem Kolbjørn Rogstad 
 
Meldt forfall:  
Medlem Harald Røkenes, medlem Siri Skaar Stornes. 
 
Andre: 
Ordfører Leif Erik Egaas, rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen, kommunalsjef personal Kristin B. 
Haugland, Lars Kolnes. 

~ o ~ 
  
Møtet ble kalt inn på kort varsel gjennom muntlig innkalling. 

Møtesekretær 
informasjonssjef  
Leif E Broch 
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Møtet ble enstemmig lukket jf. ofl § 23 jf. kl § 30 nr. 4. 

~ o ~ 
 
Saksliste: Engasjement av konsulent i interimfasen for det nye foretaket. 

~ o ~ 
  
Styreleder forslo slikt vedtak: 

”Interimsstyret ser positivt på at Lars Kolnes ansettes som konsulent for å få etablert og få det nye kommunale 
næringsforetaket operativt, herunder sette i gang prosessen med å utlyse og ansette daglig leder. 
 
Ansettelsen vil i første omgang være i Eigersund kommune, for deretter å forelenges som fung. daglig leder. 
 
Styreleder, nestleder sammen med Liv Fredriksen får fullmakt til å forhandle med Kolnes.” 

 
 
Votering: 
Styreleders forslag enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

 
Interimsstyret ser positivt på at Lars Kolnes ansettes som konsulent for å få etablert og få det nye kommunale 
næringsforetaket operativt, herunder sette i gang prosessen med å utlyse og ansette daglig leder. 
 
Ansettelsen vil i første omgang være i Eigersund kommune, for deretter å forelenges som fung. daglig leder. 
 
Styreleder, nestleder sammen med Liv Fredriksen får fullmakt til å forhandle med Kolnes. 
 

 Vedtaket er enstemmig 
 

19.12.2013 Ansettelsen  
Etter forhandlinger, som ble gjennomført med medlemmer fra interimstyret, rådmann og kommunalsjef personal, ble Lars 
Kolnes ansatt i rådmannens stab pr. 2.01.2014 og inntil det nye foretaket var etablert. Arbeidsgiveransvaret ville deretter bli 

 
Kontrakt vil være 
tilgjengelig for 
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overført til det nye foretakets styre. Kontrakten opphører 0 1.10.2014.  
 
Ansettelsesvilkår var en årslønn på kr 750.000 eksl sosiale utgifter. I vurderingen for lønn ble det bla tatt utgangspunktet at  
havnfogden har en årslønn på kr 706.000 pr år - i tillegg kommer vakttillegg. Det er naturlig at lønn for midlertidig daglig leder 
legges over havnefogdens lønn ut fra et større ansvarsområde.  Det er ikke andre tillegg utover det som er vanlig for 
kommunalt ansatte som kommunal mobiltelefon, nettbrett og pc . 
 

kontrollutvalget på møte 
29.4.2014. 

20.12.2013 E-post til fagforeningene Fagforbundet, Delta og Nito fra kommunalsjef personal Kristin B. Haugeland  (På vegne av 
styreleder Odd Stangeland) 
 
Konfidensielt ihht offl paragraf 23 - gjelder inntil vi har fått informert havnefogden om innholdet i denne Mail + øvrige ansatte 
ved havn. Åshild har både funksjon som tillitsvalgt og ansatt i denne prosessen. Sperrefrist for taushetsplikten er satt til kl. 
15.00 i dag.  
 
 
Representanter for nytt styre havn/ næring og rådmann hadde i går samtaler med Lars Kolnes. Det er viktig for styret å 
komme igang med arbeidet med å etablere nytt KF. Tilsetting av fast daglig leder vil natuligvis ta noe tid, og det er ønskelig 
med en midlertidig løsning frem til tilsetting er foretatt.  
 
Styret mener at Kolnes innehar den kompetanse som trengs for å starte den videre etableringen av nytt KF. Han har solid 
erfaring innen havn, næringsutvikling og kommunal forvaltning. Kolnes er interessert i å inngå en avtale med styret som en 
midlertidig ordning.  
 
Partene er enig om følgende:  
- fra 2.1.2014 - ca 23.1.14 vil Kolnes arbeide som rådgiver i rådmannens stab. Hovedoppgave vil da være å utarbeide forslag 
til vedtekter for nytt styre. Målsetning er at disse skal behandles av formannskapet 22.1.14 
 
- Når vedtekter for nytt styre er vedtatt vil Kolnes gå over i funksjon som fungerende daglig leder for nytt foretak. Han 
rapporterer da til styret for nytt KF. 
 
- Han skal fungere i påvente av tilsetting av ny daglig leder. Det er inngått kontrakt med han frem til 1.10.14, med mulighet 
for forlengelse dersom dette er nødvendig.  
 

 
Det ble også sendt sms om 
denne eposten til 
fagforeningene. 

Side 356 av 374



- Som fungerende leder skal han ha spesielt fokus på følgende områder:  
   - etablere nytt selskap 
   - utarbeide en organisasjonsplan for selskapet 
   - drive prosess med å tilsette ny daglig leder 
   - ansvar for den daglige driften av nytt foretak.  
 
Dette til informasjon. Det har vært knappe frister for å få til en avtale med Kolnes. Når tilsetting av fast leder skal 
gjennomføres vil tillitsvalgte bli involvert i prosessen på vanlig måte. Vi mener at denne løsningen er god i forhold til å få 
igang arbeidet med å få det nye foretaket på plass.  
 

20.12.2013 E-post fra Fagforbundet til kommunalsjef personal. 
Fagforbundet reagerer sterkt på denne informasjonen. Fagforbundet aksepterer at det ansettes en rådgiver for Rådmannen i 
denne prosessen, men at det skal ansettes en daglig leder for mange måneder som skal ha ansvar for daglig drift, uten at 
denne personen er vurdert i en ansettelsesprosess, reagerer vi på. Spesielt når dette er en kontroversiell person som har vært 
 negativt omtalt, offentlig, i forhold til samarbeid.  
Vi forstår at dette bare er til vår informasjon, men vi føler behov for å gi uttrykk for vår bekymring om denne midlertidige 
ansettelsen. 
Fagforbundet er opptatt av at de ansatte skal ivaretas på en god måte i denne endringsprosessen med opprettelse av nytt 
foretak, vi frykter at dette skal skape større uro enn Eigersund kommune er tjent med. 
 

 

20.12.2013 E-post til Fagforbundet fra kommunalsjef personal.  
Styret så jeg nødt til å handle raskt i denne saken, og en har bl.a vurdert de forhold som du tar opp i forhold til samarbeid.  
 
Det som er viktig for styret er å få en person som kan hjelpe med å etablere det nye kommunale foretaket. Hvis en skal vente 
med å starte dette arbeidet til ny daglig leder er tilsatt så vil det fort gå mange måneder. Det vil gi store utfordringer knyttet 
til daglig ivaretakrlse av oppgaver knyttet til næringsutvikling og tomteutvikling.  
 
Vi lytter til den tilbakemelding som dere kommer.  
 

 

20.12.2013 E-post fra Delta til kommunalsjef personal 
Delta reagerer svært sterkt på denne innformasjonen. I en travel "juletid" sendes så viktig innformasjon ut pr kontormail! 
  
Delta støtter Fagforbundets innspill og reaksjon. 
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Delta er også svært undrene på hvor ansattes representant er med i denne saken. 
  
Delta ved undertegnede ble tidligere i prosessen valgt som ansattes representant, denne har kun medvirket til et møte 
sammen med gruppen som nå innformerer om en vesentlig beslutning. 
  
Delta er svært opptatt av at de ansatte skal ivaretas på den aller beste måte, og ha en fremtid med gode arbeids forhold. Slik 
dette presenteres, og med en kontroversiell person som skal inn så kan det lett skape uro, dette er noe Eigersund kommune 
ikke er kjent med. 
 

20.12.2013 E-post til kommunestyret fra informasjonssjef Leif E Broch: Ansettelse av konsulent - Unttatt offentlighet til kl 1500 i dag 
(fredag 20.12) 
Hei. 
Vær oppmerksom på at denne informasjonen har sperrefrist frem til kl 1500 i dag. Dvs at dere ikke skal gå videre med den 
før etter 1500. 
  
Eigersund kommune har i går ansatt Lars Kolnes, tidligere rådmann i Hå kommune, i en prosjektstilling frem til 1.10.2014, for 
å arbeide med å etablere det nye kommunale næringsforetaket.  
  
Det var i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen at kommunestyret i november 2012 vedtok å etablere et nytt 
kommunalt foretak som skal ha ansvar for kommunens samlede næringsarbeid og næringsutvikling. Dette inkluderer havn, 
fiskeri, reiseliv mv. I januar 2013 ble det i tillegg vedtatt at foretaket også skal ha ansvaret for kommunal tomteutvikling for 
næring og boliger. Det er således et kommunalt foretak med et bredt spekter av kommunal næringsvirksomhet som skal 
etableres. 
  
Lars Kolnes kommer fra stillingen som rådmann i Hå kommune der han gikk av 10. desember 13 etter å ha vært rådmann i 21 
år. Før det var han rådmann i Lund kommune. Han har også arbeidet som kontorsjef i Odda kommune og sosialsjef i Herøy 
kommune. Kolnes har samfunnsvitenskapelig embetseksamen fra Universitet i Bergen. 
  
Som rådmann i Hå kommune har han hatt ansvaret for Sirevåg havn og var fra 2004 også havnesjef i det kommunale 
foretaket, Sirevåg Havn KF, som Hå kommune opprettet for å administrere og videreutvikle Sirevåg havn. 
  
Kolnes er bosatt på gården Kolnes i Sola kommune og har som rådmann vært en pådriver for øke verdiskapningen i 
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landbruket, bla gjennom etablering og utvikling av næringsmiddelindustrien. Hå kommune var helt sentral i etableringen av 
Kviamarka som er Norges største klynge av næringsmiddelindustri. 
  
Hå kommune har vært kjent for god økonomistyring og en meget positiv holdning til næringsutvikling og er nå den 
kommunen med minst gjeld pr. innbygger i Rogaland. 
  
I utgangspunktet vil Kolnes være ansatt i Eigersund kommune inntil vedtekter mv er godkjent av kommunestyret og det nye 
foretaket kan etableres formelt. Deretter vil han gå inn i stillingen som konst. daglig leder av foretaket og lede arbeidet med 
den videre etablering av foretaket, samt rekruttering av fast daglig leder. 
  
Dette til informasjon 
 

20.12.2013 E-post fra Tor-Inge Rake (V) til informasjonssjef : Ansettelse av konsulent 
Viser til melding om tilsetting i prosketstilling. 
Kan du vennligst vise meg hjemmelen for tilsettingen? 
 

 

20.12.2013 Info-sync matrise – arbeidsdokument for informasjonssjef 
Oversikt over hvem som skulle og som ble informert, når og av hvem. 
 

Ikke vedlagt. 

20.12.2013  Web-artikkel - Lars Kolnes ansatt for å utvikle nytt kommunalt næringsforetak 
 

Ikke vedlagt. 

23.12.2013 E-post fra Tor-Inge Rake (V) til ordføreren. 
Jeg leser Stavanger Aftenblad på fredag 20.12.at Eigersund kommune har ansatt en "utreder" for å få på plass det nye 
kommunale foretaket for havn, næring, reiseliv, næringstomter og boligtomter. 
 
Budsjettet for kommunen er nettopp vedtatt. På samme møte ble budsjettet (077/13) for havn vedtatt. I orientering for 
formannskapet  12.12.2013 etter spørsmål om fremdriften i det nye KF ble det ikke nevnt en slik løsning. 
 
Siden ingen av budsjettvedtakene sier noe om ansettelse i en slik stilling, formannskapet/kommunestyretg ikke er blitt 
orientert ber jeg i første omgang om hjemmel for denne ansettelsen. 
 

Kopi sendt til 
kommunestyrets 
medlemmer. 

23.12.2013 E-post til Tor-Inge Rake (V) fra informasjonssjef. (Svar på spørsmål til ordføreren) 
Etter avtale med ordfører og rådmann oversendes svar på ditt spørsmål. 

Kopi sendt til 
kommunestyrets 

Side 359 av 374



  
Rådmannen har i ansettelsereglementet delegert fullmakt til å tilsette uten utlysning i spesielle tilfeller. 
  
Videre har rådmannen en fullmakt gjennom kommunestyrets budjettetvedtak punkt 8 f:      
8. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:      
    f. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 
  
Lønnsmidlene til den tilsatte konsulenten tas av lønnsmidlene som kommunestyret har avsatt til dette i budsjettet for 2014 
der det er satt av kr. 600.000,- i lønnsmidler for det nye foretaket og kr. 300.000,- i midler til næringsutvikling. Foreløpig er 
det nye foretaket formelt sett uavhengig av havn og det er derfor lønnsmidler mm er avsatt hos rådmannen og ikke i 
havnebudsjettet. 
  
Årsaken til at formannskap ikke ble informert om saken under orienteringen om status, er rett og slett at dette ikke var en 
kjent som en mulig løsning/problematikk på formannskapets møte. Lars Kolnes ble først kontaktet fredag 14. desember med 
spørmål om det kunne være en mulighet og det ble avklart at det var en reell mulighet i løpet av tirsdag 17. desember og da 
ble interimsstyret kalt inn. 
 

medlemmer. 
 
Kopi sendt pressen 

06.01.2014 Ekstraordinært møte i formannskapet mandag 6. januar kl. 08:30: Egersund Næringspark – utvikling av næringsparken og 
event. etablering av NORTURA. 
 
Rådmannen orienterte muntlig om ansettelsen av Kolnes. Det ble ikke gitt annen informasjon enn det som tidligere var sendt 
ut på epost. Det var ingen kommentarer. Orienteringen ble ikke protokollført da det kun var en sak på sakslisten og i 
utgangspunktet ikke var satt av tid til spørsmål/orienteringer. Hadde det vært merknader hadde orienteringen blitt 
protokollført. 
 

 
 

12.01.2014  E-post fra Tor-Inge Rake til kommunalsjef økonomi: Prosjektstilling - budsjettvedtak 
Kommunalsjef økonomi - Tore Oliversen 
Kan du vennligst sende meg  vedtatt budsjett og økonomiplan  for budsjettåret 2014 og økonomiplanperioden 2015-2017. I 
første omgang er jeg interessert i budsjett-tallene presenteret i samme form som regnearkoppsettet i rådmannens forslag. I 
protokollen fra kommunestyremøtet 16.12.2013 på nett (http://innsyn2.e-
kommune.no/innsyn_eigersund/wfdocument.aspx?journalpostid=2013032749&dokid=314309&versjon=1&variant=P&ct=RA-
PDF) finner jeg bare kommunestyrets vedtak opplistet , men  fint om du også kan sende meg en lenke til hvor regnearket 
ligger. 
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I tillegg vil jeg vite hvilke kontoer det henvises til av Informasjonssjef Leif Broch i forbindelse med tilsetting av konsulent for 
Havn, turisme, nærig og tomter. Se sitat fra epost: 
"... 
> >  Lønnsmidlene til 
> > den tilsatte konsulenten tas av lønnsmidlene som kommunestyret har avsatt 
> > til dette i budsjettet for 2014 der det er satt av kr. 600.000,- i 
> > lønnsmidler for det nye foretaket og kr. 300.000,- i midler til 
> > næringsutvikling...." 
 

12.01.2014 E-post fra Tor-Inge Rake (V) til kommunalsjef personal: Tilsettingsprosedyrer i Eigersund kommune. 
I forbindelse med tilsetting i prosjektstilling for å jobbe med det nye KF for havn, næring, turisme og tomter skriver 
informasjonssjef Leif Broch i en epost til meg at i spesielle tilfeller kan rådmannen foreta tilsettinger uten å lyse dette 
ut.Broch svarer på vegne av rådmann og ordfører i denne eposten og viser til ansettelsesreglementet for kommunen.  
Siden jeg er usikker på om denne tilsettingen er i tråd med kommunestyrets bestemmelser og delegasjoner lurer jeg på 
følgende: 
 
Er det  punkt 4.2. i ansettelsreglementet : 
http://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/1197279.1621.bwdpacxpey/Ansettelsesreglement.pdf). rådmannen mener? 
 
Hvis det er slik, ber jeg om å få oversendt kopi av protokoll med drøftingsreferatet med de ansattes representanter. 
Likeledes ber jeg om begrunnelse for hvilke særskilte grunner som ligger til grunn for denne tilsettingen.  
 
Hvis det ikke er dette punktet i ansettelsesreglement for Eigersund kommune som menes ber jeg om å kopi av hjemmelen 
som er brukt i dette tilfellet. 
 

 

18.01.2014 E-post fra kommunalsjef personal til Tor-Inge Rake (V): Tilsettingsprosedyrer i Eigersund kommune. 
Beklager at det har gått et par dager før du har fått svar på din e-post.  
  
I forbindelse med organisasjonsgjennomgangen ble det vedtatt at det skulle etableres en stilling som daglig leder i det nye 
foretaket. I ansettelsesreglementet står det at alle stillinger som hovedregel skal lyses ut eksternt. Slik jeg har forstått det skal 
fast stilling som daglig leder lyses ut eksternt.  
  

Svar på epost av 12.01.14 
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I påvente av utlysning har en valgt å tilsette midlertidig for å komme i gang med arbeidet knyttet til etablering av foretaket. 
Alternativet var å starte tilsettingsprosessen til fast stilling med kravspesifikasjon, utlysning, tilsetting og oppsigelsestid for 
den som ble ansatt. Det er grunn til å tro at ny fast ansatt først ville være på plass etter sommeren. Ved å tilsette midlertidig i 
påvente av utlysning vil en kunne komme i gang med prosesser knyttet til etablering av foretaket på et tidligere tidspunkt.  
  
Du stiller spørsmål til hvilket punkt i ansettelsesrådet som er anvendt.  
  
Ansettelsesreglementet gjelder for faste og midlertidige stillinger. Pkt 4.2 gir anledning til å tilsette uten utlysning dersom 
særskilte grunner foreligger. I dette tilfelle var det ønskelig for rådmann å komme i gang med etableringen av nytt KF raskt. 
Ansettelsesreglementet gir i tillegg leder anledning til å tilsette i midlertidige stillinger innen en periode på 12 måneder.  
  
Tillitsvalgte fikk informasjon om at rådmannen hadde etablert dialog med Lars Kolnes om midlertidig stilling knyttet til nytt 
foretak, begrunnelse for dette og at det ville foreligge en rask avklaring. Det foreligger ikke drøftingsreferat. 
 

18.01.2014 Henvendelse til rådmannen fra Kommunal Rapport på bakgrunn av henvendelse fra Tor-Inge Rake (V) 
Rådmannen vår ba om at jeg oversendt dokumentasjonen vi har på ansettelse av en rådgiver hos oss ifb med en henvendelse 
du har fått. 

Bakgrunnen for etableringen av selskapet er en organisasjonsgjennomgang der kommunestyret i 2012 vedtok å etablere et 
eget KF for næring, havn og turisme, senere ble også tomter lagt inn. Det var relativt bred enighet om organisasjonsendringen 
som ble vedtatt av kommunestyret, men der KrF og SP ville ha et regionalt selskap og V ville at havn skulle fortsette som før, 
men at det ble etablert et aksjeselskap for næringsutvikling. 

I ettertid brukte administrasjonen en del tid på å få fortgang med etableringen, men dette var noe som av ulike grunner dro 
litt ut (juridiske avklaringer mm og en presset arbeidssituasjon i sentraladm). Dette var det litt politisk «uro» for og 
manglende fremdrift ble bla tatt opp av interimsstyret og formannskapet. I desember så rådmannen tilfeldigvis muligheten til 
å engasjere en meget vel kvalifisert konsulent, tidligere rådmann i Hå kommune, i et tidsavgrenset stilling til 1.10.2014. 
Stillingen ligger til staben til rådmannen, men vil gå over i det nye KF’et så fort dette er etablert. I prosessen var i tillegg til 
rådmannen, ordfører inne i saken, noe som er i tråd med tidligere praksis for ansettelse av næringskonsulenter i kommunen, 
samt interimsstyret for det nye selskapet iom at styret skal overta arbeidsgiveransvaret for stillingen.  

Vedtektene er for øvrig nå ute til høring nå og vil bli fremmet for kommunestyret 24. mars 2014 og selskapet vil deretter bli 

Henvendelsen resulterte 
ikke i noen artikkel. 
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etablert så fort dette er praktisk mulig. 

Vedlagt er den epostkorrespondansen vi har hatt med representanten Rake angående saken og K-sak 94/12 iom at den er et 
vedlegg til epostkorrespondansen. Legger også ved problemstillingen om innsyn i arbeidskontrakten som er oversendt 
fylkesmannen på prinsipielt grunnlag  

Det har for øvrig ikke vært stilt noen spørsmål om problemstillingen i noe politiske utvalg. Heller ikke ifb med at Kolnes var i 
formannskapet og orienterte om fremdrift av etableringen. 
 

19.01.2014 E-post fra Tor-Inge Rake (V) til leder av kontrollutvalget 
Leder av kontrollutvalget i Eigersund Sølvi Ege 
 
(Forrige epost med samme innhold ble adressert til Svein Olav Tengesdal, han er medlem av kontrollutvalget -ikke leder av 
utvalget.) 
 
 
Jeg har fått en epost fra informasjonssjef i Eigersund kommune Leif Broch der han informerer om at kontrollutvalget skal 
behandle sak om midlertidig tilsetting av næringskonsulent. 
 
Om kontrollutvalget ønsker, stiller jeg meg til disposisjon mht til bakgrunnen for min henvendelse til Ordfører Leif Erik Egaas 
om denne tilsettingen. I den forbindelse også den korrespondanse på epost ( finnes trolig også i kommunes postlister) jeg har 
hatt i den saken. 
 

 

22.01.2014 Formannskapsmøte 22. januar 2014 
Konsulent Lars Kolnes orienterte om fremdrift av etablering av næringsforetaket. 

Ansettelsen ble ikke tatt 
opp i løpet av møtet. 
 

25.01.2014 E-post fra Tor-Inge Rake (V) til kommunalsjef personal: Tilsettingsprosedyrer i Eigersund kommune. 
Takk for svaret. 
 
Så noen oppfølgingsspørsmål. Dette på bakgrunn av at det er avklart at ansettelsesreglementet som er vedtatt i 
kommunestyret ikke synes fulgt.( Det er ikke avholdt møte med organisasjonene siden det ikke foreligger noen protokoll med 
drøftingsreferet Jfr ditt svar.) 
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Har noen politikere ( ordfører, varaordfører, gruppeledere, kommunestyremedlemer, politiske medlemmer i 
adminstrasjonsutvalget, formannskapsmedlemmer) blitt rådspurt før denne tilsettingen og hvem har evt. godkjent/støttet 
rådmannen i denne tilsettingen? 
 
Kan du sende meg protokollene fra  møtene med organisasjonene ang midlertidig tilsettinger for 2013? 
Hvilke vurderinger ble gjort ved denne midlertidige tilsettinger mht til fortrinnsrett( Jfr avtaleverket)? 
 
Kan du sende meg arbeidsavtalen mellom midlertidig tilsatt prosjektleder og Eigersund kommune? Hvis ikke lønn mm 
kommer fram i avtalen ber jeg om det også - med lønn tenker jeg her på kommunes samlede lønnkostnader inkl feriepenger, 
pensjon, arbeidsgiver avgift samt andre kostnader som internettoppkopling, telefon, avis, osv 
 
Når tenker rådmannen å lyse ut den faste stillingen som skal jobbe med næring. Den som kommunestyret vedtok i budsjettet 
for 2014 ? 
 

28.01.2014 Rådmannen kontaktet leder av kontrollutvalget. 
Rådmannen har det prinsipielle syn at dersom en politiker skulle være av en oppfatning om at rådmannen skulle ha gjort noe 
som det kan være grunn til å stille spørsmål ved i forbindelse med inngåelse av en ansettelse, herunder undertegnelse av en 
arbeidskontrakt, så vil kontrollutvalget være rett instans for å få avklart dette. Kontrollutvalget vil jo ha fullt innsyn i samtlige 
dokumenter uavhengig av taushetsplikt. 
 
Rådmannen tok derfor på eget initiativ kontakt med leder av kontrollutvalget og anmodet om at kontrollutvalget vurderer 
nevnte ansettelse slik at de på fritt grunnlag kan vurdere både fremgangsmåte, arbeidskontrakt, lønnsnivå mm.  
 
Leder av kontrollutvalget var positiv til dette og vil ta opp spørsmålet på førstkommende møte i kontrollutvalget, og dersom 
kontrollutvalget ønsker å se på saken vil samtlige dokumenter bli oversendt sammen med en full redegjørelse om saken.  
 
Også ordfører synes dette er en god fremgangsmåte for å få avklart eventuelle uklarheter. 
 

 

29.01.2014 E-post fra kommunalsjef personal til Tor-Inge Rake (V): Tilsettingsprosedyrer i Eigersund kommune. 
I ansettelsesreglementet (vedtatt av adm.utvalget – ikke kommunestyret) står det at det skal være drøftinger med ansattes 
representanter – det er ikke stilt krav om at det skal gjennomføres møter eller settes opp drøftingsreferater. Vi har gjennom 
flere år funnet en praktisk måte å drøfte slike saker med ansattes representanter – og dette gjøres enten via telefon eller 
mail. I denne saken ble tillitsvalgte orientert om de innledende samtaler med Lars Kolnes og at tidsfaktoren var knapp. Det 

 

Side 364 av 374



ble sendt mail om dette – i tillegg ble det sendt en sms om at det var sendt en mail og at det hastet med å lese den.  
  
  
Lars Kolnes er tilsatt som prosjektleder hos rådmannen frem til vedtekter for nytt KF er vedtatt. Det ligger innenfor 
rådmannens fullmakter og tilsette i slike saker uten å rådføre seg med politiske representanter i ulike utvalg. Når det gjelder 
tilsetting som daglig leder for nytt KF – enten midlertidig eller fast – ligger denne fullmakten til styret for nytt KF. I denne 
konkrete saken har ordfører vært en del av prosessen – tilsvarende som da tidligere næringskonsulent i kommunen ble 
tilsatt. Interimstyret for nytt KF havn og næring ble rådspurt før den midlertidige tilsettingen ble foretatt noe som var naturlig 
all den tid det er de som vil overta arbeidsgiveransvaret for Lars Kolnes når foretaket er etablert. 
  
Det er flere typer midlertidige tilsettinger i kommunen: vikarer for navngitte personer pga sykemeldinger/ permisjoner og 
prosjektstillinger. Som tidligere nevnt er det ikke praksis å gjennomføre drøftingsmøter med drøftingsreferater. Vi har 
tidligere orientert om bakgrunnen for at tilsettingen ble gjennomført på denne måten i tidligere mail. 
  
Fortrinnsrett til stilling vil inntre dersom vi har ansatte i deltidsstillinger, ansatte som må ha annet arbeid pga sykdom eller 
overtallighetsproblematikk. Vi vurderte ikke at denne prosjektstillingen var aktuell for noen i disse gruppene. 
  
På prinsipielt grunnlag gir en ikke tilgang til ansettelsesavtaler for kommunens ansatte. Dette er hjemlet i offentlighetsloven § 
23. Lars Kolnes har en årslønn på kr 750.000 eksl sosiale utgifter. Til sammenligning har havnfogden en årslønn på kr 715.000 
pr år - i tillegg kommer vakttillegg. Det er naturlig at lønn for midlertidig daglig leder legges over havnefogdens lønn ut fra et 
større ansvarsområde.   
  
Som tidligere nevnt er det ikke rådmannen som skal tilsette daglig leder av nytt foretak – dette ligger til styret for det nye 
foretaket. Jeg har imidlertid forstått det slik at en starter tilsettingsprosessen av fast daglig leder etter av vedtekter for det 
nye foretaket er vedtatt av kommunestyret.  
 

29.01.2014 E-post fra Tor-Inge Rake (V) til kommunalsjef personal: Midlertidig tilsetting – informasjonsinnhenting 
Takk for svaret. 
Jeg er i denne saken ikke opptatt av hva styret for Eigersund havn og næring KF gjør mht til ansettelse. For meg  gjelder dette 
om kommunens håndtering som profesjonell arbeidsgiver er i tråd med lov- og avtaleverket, og om kommunen har tilsatt den 
som har best kvalifikasjoner. Hva KF-et gjør er eventuelt en sak for generalforsamlingen - Eigersund kommunestyre. 
 
Du har selvsagt rett i at det er administrasjonsutvalget som har vedtatt ansettelsesreglementet. Like kjent for deg er det at de 
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politiske valgte representantene i utvalget opptrer på vegne av kommunestyret og forholder seg til kommunestyret som 
arbeidsgiver. 
 
Jeg forstår at argumentet om knapp tid har vært den ekstraordinære årsaken til måten den midlertidige tilsettingen er fortatt 
på.  Sett i lys av  at vedtaket om det nye KF -et ble fattet  5.11.2012 og styret for Eigersund havn og næring KF var klart 
17.06.2013 virker det noe forhastet. 
 
Mht 4.2 i ansettelsesreglementet kan midlertidig tilsetting skje etter forutgående drøfting med ansattes representanter i det 
aktuell ansettelsesutvalget.   
Jeg har inntrykk av det ikke har blitt foretatt reelle drøftinger mellom arbeidsgiver og ansattes representanter i denne saken 
nettopp pga av tidsfaktoren.  
 
Hvor lang tid hadde de ansatte til å drøfte tilsettingen fra det ble sendt  epost/sms til tilsetting faktisk var gjort? 
Ville tro at   §30 i Kommunelovens om føring av møtebok (jft Kommuneloven §25 pkt 4) gjaldt i denne saken. 
 
Jeg vil vite  kommunens totale utgifter ved den midlertidige tilsettingen. Det innebærer bruttolønn slik jeg har fått oppgitt, 
men inkl sosiale utgifter, (pensjon, arbeidsgiveravgift , feriepenger, forsikringsordninger  mm) samt andre kostnader knyttet 
til utførelsen av jobben. Havnefogdens lønn er en sak for Eigersund havn og næring KF. 
 
Den inngåtte arbeidsavtalen med den midlertidig tilsatte ber jeg som folkevalgt representant i kommunestyre og 
formannskap om å få en kopi av.  
 
Minner også om to andre spørsmål: 
Når tenker rådmannen å lyse ut den faste stillingen som skal jobbe med næring. Den som kommunestyret vedtok i budsjettet 
for 2014 ? 
Kan du sende meg protokollene fra  møtene med organisasjonene ang midlertidig tilsettinger for 2013? 
 

29.01.2014 Brev til Fylkesmannen i Rogaland fra Eigersund kommune: Innsyn i arbeidskontrakter 
Rådmannen har fått spørsmål fra en politiker om å få utlevert en kopi av arbeidskontrakt til en ansatt. 
 
Vedkommende politiker har presisert at anmodningen er gjort med bakgrunn i vedkommende er medlem i formannskap og 
kommunestyre og er ikke gjort med hjemmel i offentlighetsloven. Forespørselen er heller ikke tatt opp via noe politisk utvalg. 
 

Kopi sendt til 
formannskapets 
medlemmer. 
 
Svar ikke mottatt pr. dd. 
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Den ansatte der arbeidskontrakten etterspørres er ikke rådmann eller kommunalsjef. Dette er et moment da det er 
kommunestyret som ansetter rådmann og formannskapet som ansetter kommunalsjefer. 
 
Vedkommende politiker har også bedt om å få utlevert lønnsopplysninger for den ansatte. Dette er selvfølgelig etterkommet 
da kommunen har praksis på å etterkomme dette uten diskusjon da det som kjent er offentlige opplysninger underlagt 
innsyn. 
 
Når det gjelder anmodningen om å få utlevert kopi av en arbeidskontrakt, er imidlertid rådmannens holdning på prinsipielt 
grunnlag er at det ikke er anledning til å utlevere kopier av arbeidskontrakter for kommunalt ansatte til enkeltstående 
medlemmer av f.eks kommunestyre og/eller formannskap. 
 
Rådmannen har derfor avslått å utlevere kopi av ansettelsekontrakten med bakgrunn at den er unntatt offentlighet jf. offl § 
23 jf. fvl § 13. 
 
Skulle forespørselen etterkommes vil det jo nødvendigvis danne presedens og åpne opp for at samtlige politikere i 
kommunestyre og hovedutvalg, samt antagelig også administrasjonsutvalget, ville kunne kreve kopi av en hvilken som helst 
ansatts arbeidskontrakt. 
 
Vi ber derfor om fylkesmannens vurdering på om hvorvidt: 

• En politiker har krav på å få utlevert kopi av en arbeidskontrakt for en eller flere kommunalt ansatte. 
• Om det vil være forskjell på hvor utvalget politikeren er oppnevnt i forhold til å eventuelt å få utlevert kopi av en 

arbeidskontrakt. 
• Et politisk utvalg har krav på å få utlevert kopi av en arbeidskontrakt for en eller flere kommunalt ansatte. 
• Publikum har krav på å få utlevert kopi av en arbeidskontrakt for en eller flere kommunalt ansatte. 

 
Det kan for øvrig opplyses at rådmannen har det prinsipielle syn at dersom en politiker skulle være av en oppfatning om at 
rådmannen skulle ha gjort noe som det kan være grunn til å stille spørsmål ved i forbindelse med inngåelse av en ansettelse, 
herunder undertegnelse av en arbeidskontrakt, så vil kontrollutvalget være rett instans for å få avklart dette. Kontrollutvalget 
vil jo ha fullt innsyn i samtlige dokumenter uavhengig av taushetsplikt. 
 
Rådmannen har derfor på eget initiativ tatt kontakt med leder av kontrollutvalget og anmodet om at kontrollutvalget 
vurderer nevnte ansettelse slik at de på fritt grunnlag kan vurdere både fremgangsmåte, arbeidskontrakt, lønnsnivå mm. 
Leder av kontrollutvalget var positiv til dette og vil ta opp spørsmålet på førstkommende møte i kontrollutvalget, og dersom 
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kontrollutvalget ønsker å se på saken vil samtlige dokumenter bli oversendt sammen med en full redegjørelse om saken. Også 
ordfører synes dette er en god fremgangsmåte for å få avklart eventuelle uklarheter. 
 
Dette nevnes for å presisere at når rådmannen ikke finner anledning til å utlevere en ansettelseskontrakt til en politiker, er 
det en vurdering som er truffet på rent prinsipielt grunnlag og ikke noe ønske om å holde tilbake/skjule noe informasjon for 
det politiske kontrollapparatet. 
 

05.02.2014 E-post fra kommunalsjef personal til Tor-Inge Rake (V): Midlertidig tilsetting – informasjonsinnhenting 
Du stiller noe spørsmål i din mail: 
  

1. Aktuelle tillitsvalgte fikk informasjon om at det var opprettet dialog med Lars Kolnes på formiddagen den dagen 
tilsettingen ble gjort, og tilsettingen ble foretatt på kvelden. Som tidligere nevnt ble det også sendt en sms samtidig 
hvor en orienterte om at det var sendt en mail det hastet med å sette seg inn i.  

  
Det kan nevnes at rådmannen tok opp sak om tilsetting av rådgiver Lars Kolnes på møte med tillitsvalgte 28.01.2014, og det 
kom ikke noen merknader til saken fra de tillitsvalgte på dette møtet.  
  

2. Du henviser til kommunelovens § 30 og at denne skal komme til anvendelse når det gjelder referat fra drøftingsmøter 
med tillitsvalgte. Kommuneloven § 30 regulerer folkevalgte organer og vil ikke gjelde for møter mellom rådmannens 
representant og tillitsvalgte slik vi ser det.  

  
3. Du ønsker å få vite de totale utgiftene knyttet til den midlertidige tilsettingen. Jeg har i tidligere mail oppgitt den 

totale årslønnen. Vi pleier normalt å regne at sosiale utgifter utgjør totalt ca 30 %. Jeg har oversendt dette spørsmålet 
til kommunalsjef økonomi for mer nøyaktige anslag da jeg ikke har oversikt over dette ut over årslønnen.  

  
4. Du ber om å få tilgang til arbeidsavtalen for Lars Kolnes ut fra at du er medlem av formannskap og kommunestyret.  

  
Vi har tidligere redegjort for hvorfor vi av prinsipielle årsaker ikke gir ut arbeidskontrakter for våre ansatte begrunnet i 
offentlighetsloven. Din anmodning om innsyn begrunnet i at du er medlem av formannskap og kommunestyret er prinsipiell 
og om den etterkommes vil den i sin ytterste konsekvens gi alle medlemmer i kommunestyret og formannskapet tilgang til 
kontrakter for samtlige ansatte i Eigersund kommune. I og med at saken er av prinsipiell betydning har rådmannen valgt å 
sende problemstillingen til fylkesmannen for vurdering. Du vil få en tilbakemelding så snart vi får en avklaring fra 
fylkesmannen. 
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5. Du ber om en tilbakemelding når rådmannen tenker å lyse ut stilling som næringskonsulent. Rådmannen skal ikke 

lyse ut fast stilling som skal jobbe med næring. Som tidligere nevnt er det styret for det nye foretaket som skal tilsette 
daglig leder og evnt andre stillinger i foretaket.  

  
6. Når det gjelder protokoller fra drøftingsmøter med tillitsvalgte i forbindelse med midlertidige tilsettinger så 

redegjorde jeg for det i forrige mail. Drøftinger foretas enten muntlig eller via mail i de tilfeller hvor det ikke fattes 
vedtak i ansettelsesråd. Dette er en arbeidsform som har fungert i flere år og som tillitsvalgte ikke har hatt 
motforestillinger mot. Det foreligger ingen slike referater.  

  
  
På bakgrunn av at du stiller spørsmål ved om hvorvidt rådmannen har handlet i tråd med kommunestyrets bestemmelser og 
delegasjon, synes rådmannen det vil være mest ryddig om denne problemstillingen blir overlatt til kommunens 
kontrollutvalg.  
  
Kontrollutvalget har i sitt mandat nettopp å føre tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget kan 
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument, og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 
gjennomføre sine undersøkelser.  
  
Rådmannen har derfor på eget initiativ tatt kontakt med leder for kontrollutvalget og bedt om at kontrollutvalget på neste 
møte vurderer om de vil behandle saken. En slik vurdering/ gjennomgang vil kunne gi alle nødvendige avklaringer om 
hvorvidt rådmannen har handlet i strid med kommunestyrets vedtak, hvorvidt og eventuelt i hvilken grad ulike reglement og/ 
eller delegasjon ikke skulle være fulgt.  
  

31.01.2014 Referat fra møte 28.01.2014 mellom arbeidsgiver Eigersund kommune og Frikjøpte HTV/ hovedverneombud 
3. Informasjon fra rådmannen, e. Annen informasjon fra rådmann: 
- Nytt KF havn/ næring: Forslag til nye vedtekter sendes ut i disse dager, og skal behandles i kommunestyret i mars. Lars 
Kolnes er konstituert frem til 1.10.14 til ny daglig leder er tilsatt. Tilsetting av fast daglig leder vil starte etter av vedtekter er 
vedtatt. Tillitsvalgte hadde ingen kommentarer til saken ut over at det var viktig å komme i gang med arbeidet om etablering 
av nytt KF. 

 

06.02.2014 E-post fra Tor-Inge Rake (V) til kommunalsjef personal: Midlertidig tilsetting – informasjonsinnhenting  
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Takk for grundige svar og orientering om prosedyrer for den videre behandling av noen av spørsmålene.  
 
For å være sikker på at jeg ikke misforstår svaret: 
 
Stillingen  "Stilling som næringsutvikler" i budsjettvedtaket for 2014 skal ikke lyses ut. (jfr  post s.5/62 
Sentraladministrasjonen med beløp kr 650 000,- for 2014 og samme beløp i økonomiplanperioden.) 
 

10.02.2014 E-post fra kommunalsjef personal til Tor-Inge Rake (V):  
Så lenge ditt spørsmål er knyttet til forståelse av budsjettvedtak så har jeg valgt å oversende spørsmålet til Leif. Han vil gi deg 
en tilbakemelding. 
 

 

10.02.2014 Møte i kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget drøftet i møtet om hvorvidt de ønsket å se på saken og tilbakemeldingen var positiv.  
 

 

11.02.2014 E-post til Tor-Inge Rake (V) fra informasjonssjef: Midlertidig tilsetting – informasjonsinnhenting 
Du har stilt spørsmålet om hvorvidt "Stillingen  "Stilling som næringsutvikler" i budsjettvedtaket for 2014 skal ikke lyses ut. 
(jfr  post s.5/62 Sentraladministrasjonen med beløp kr 650 000,- for 2014 og samme beløp i økonomiplanperioden.)" 
  
Etter avtale med rådmannen sender jeg over svar på ditt spørsmål om eventuell utlysning av stilling som næringskonsulent i 
sentraladministrasjonen.  
Slik som rådmannen ser det, har det ikke på noe tidspunkt vært noen tvil om at stillingen som er benevnt næringskonsulent i 
rådmannens budsjettforslag og som også ble enstemmig vedtatt av kommunestyret, har vært knyttet til daglig leder av det 
nye foretaket og kommunestyrets vedtak i k-sak 94/12 (punkt 10) om å opprette et kommunalt foretak for næring og havn 
(vedlagt). Her vedtok kommunestyret at foretaket ved oppstart skulle ha 4 årsverk (3 fra havn og 1 daglig leder). Det er for 
øvrig også presisert i dette vedtaket at daglig leder må kompetanse innen markedsføring og næringsutvikling. I vedtaket 
fremgår det også av punkt 10 a at: "Rådmannen gis fullmakt til å foreta de formelle avtaler for å få dette på plass." 
  
Det har ikke på noe tidspunkt vært planlagt å opprette en egen fast stiling som næringsutvikler i sentraladministrasjonen. 
Dette da et slikt forslag ville ha vært direkte i strid med kommunestyrets vedtak og intensjon for det nye foretaket. Dersom 
rådmannen skulle ha foreslått å opprette en ny stilling i sentraladministrasjonen som næringsutvikler utenom det 
kommunale foretaket, ville dette ha vært nødvendigvis ha vært omtalt i rådmannens forslag til budsjett og hatt et eget punkt 
i rådmannens forslag til vedtak punkt 8 der rådmannen gis fullmakt til å nødvendige stillingsøkninger. Som det vil fremgå av 
budsjettet, er så ikke tilfellet. 

Vedlegg:  
K-sak 94/2012 
Organisasjonsgjennomgang 
2012 (kun politisk 
behandling)  
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All den tid det aldri er eller har vært planlagt å opprette en egen stilling som næringsutvikler i sentraladministrasjonen, følger 
det av dette at det heller ikke kan være aktuelt å lyse ut noe stilling som dette. 
  
  
Håper dette var avklarende. 
 

12.02.2014 Formannskapsmøte 12. februar 2014 
 

Ansettelsen ble ikke tatt 
opp i løpet av møtet. 
 

17.02.2014 Kommunestyremøte 17. februar 2014 Ansettelsen ble ikke tatt 
opp i løpet av møtet. 
 

19.03.2014 Formannskapsmøte 19. mars 2014 
Vedtektene for foretaket ble enstemmig vedtatt i sak 25/14. 
 

Ansettelsen ble ikke tatt 
opp i løpet av møtet. 
 

24.03.2014 Kommunestyremøte 24. mars 2014 
 
KS-015/14 Vedtak: 
 

Vedtektene for Eigersund Næring og Havn KF godkjennes som vedlagt. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

Ansettelsen ble ikke tatt 
opp i løpet av møtet. 
 

28.03.2014 Konstituerende møte i Eigersund Næring og Havn KF 
I ENH-sak 2/14 konstituerte styret Lars Kolnes som daglig leder for foretaket. 
 
ENH-002/14 Vedtak: 
 

Lars Kolnes konstitueres som daglig leder for foretaket Eigersund Næring og Havn KF frem til 1.10.2014. 
 
Enstemmig vedtatt.  
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Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
018/14 Kontrollutvalget 29.04.2014

Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 29.4.2014
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 07.04.2014:
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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: Liv Tone Øiumshaugen Hafsøyveien 61 A 4370 Egersund H   930 31 293  livtone@hotmail.no 

       

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:  Liv Tone Øiumshaugen   Hafsøyveien 61 A 4370 Egersund H   930 31 293  livtone@hotmail.no 

       

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 Hammersgt. 13 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. 25.2.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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