
 
 

Utvalg: Kontrollutvalget 
Møtedato: 29.04.2014 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til:  14:00  
Sak – fra / til: 010/14 - 018/14 
 

 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Sølvi Ege – KrF Elin Svanes Hjørungnes - AP Svein OlavTengesdal – SP 
Alf Håkon Hetland – FrP Liv Tone Øiumshaugen – H  
   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
 
Rådmann Kjetil Helgevold, sak 015/14, Kommunalsjef personal Kristin Bø Haugeland, sak 
015/14 og sak 017/14, Kommunalsjef Økonomi Tore Oliversen, sakene 010/14 – 016/14, 
Kommunalsjef kultur- og oppvekst Eivind Galtvik, sak 05/14. 
 
Fra sekretariatet: Geir A. Melby 
Fra Rogaland Revisjon: Anne Beth Mathisen  
 
Svein Kalvåg fra Rogaland Revisjon var tilstede under sak 013/14. 
 
Merknader til møtet: 

  
 
 
 
 
 

 
 

Sølvi Ege  
Utvalgsleder Geir A Melby 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Kontrollutvalget 



 
 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (00): 
 

Sølvi Ege  (KrF)   Leder 
Liv Tone Øiumshaugen  (H) Nestleder 
Elin Svanes Hjørungnes  (AP)    
Alf Håkon Hetland  (FrP)   
Svein Olav Tengesdal   (SP) 
   

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

 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

010/14 Årsregnskap og årsmelding 2013 for Eigersund kommune  

011/14 Årsregnskap og årsmelding Eigersund Havnevesenet KF 2013  

012/14 
Kontrollrapport 2013 -  vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund 
kommune 

 

013/14 Forvaltningsrevisjon  av  psykisk helsearbeid  

014/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.2.2014  

015/14 Status økonomisk situasjon i kultur- og oppvekstavdelingen  

016/14 
Oppfølging interimrevisjon 2013 - revisjonsfunn vedr. 
anskaffelsesregelverket. 

 

017/14 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 29.4.2014  

018/14 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 29.4.2014  

 
 
 
 



010/14: Årsregnskap og årsmelding 2013 for Eigersund kommune  
 

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.  
 
 
29.04.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) foreslo sekretariatets forslag til vedtak med følgende tillegg til 
punt 1: 
 ”Kontrollutvalget er bekymret over kommunens høye gjeldsgrad og oppfordrer 
 kommunen til å prioritere vedlikehold i stedet for nye investeringer.” 
 
Votering: 
Tengesdal forslag enstemmig vedtatt. 
 
KON-010/14 Vedtak: 
 

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. Kontrollutvalget er bekymret over kommunens høye gjeldsgrad og 
oppfordrer kommunen til å prioritere vedlikehold i stedet for nye investeringer. 

 
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen følge opp forholdene i revisjonsberetningen.  

 
3. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at Eigersund kommunes årsregnskap og 

årsmelding for 2013 godkjennes.  
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

011/14: Årsregnskap og årsmelding Eigersund Havnevesenet KF 
2013  
 

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. 
 
 
29.04.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Kommunalsjef Tore Oliversen orienterte om saken. 
 
Votering: 
Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-011/14 Vedtak: 
 

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. 
 
 
 

012/14: Kontrollrapport 2013 -  vedr. skatteoppkreverfunksjonen i 
Eigersund kommune  
 

Sekretariatets forslag til vedtak 23.04.2014: 
 
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. 

 
 
29.04.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Kommunalsjef Tore Oliversen orienterte om saken. 
 
SØLVI EGE  (KRF) foreslo at første setning i pkt. 2 i sekretariatets forslag strykes. 
 
Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt. 



 
 
KON-012/14 Vedtak: 
 

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

 
2. Saken tas til orientering, og oversendes formannskap og kommunestyre for videre 

behandling. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

013/14: Forvaltningsrevisjon  av  psykisk helsearbeid  
 

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. 
 
 
29.04.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Svein Kvalvåg fra Rogaland Revisjon gjennomgikk rapporten og orienterte om revisjonsfunn. 
 
SØLVI EGE (KRF) foreslo følgende tillegg: 
 ”Administrasjonen bes spesielt om å forsterke kontakten og informasjonen med 
 førstelinjetjenesten i psykisk helsearbeid.” 
 
Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt. 
 
KON-013/14 Vedtak: 
 

Administrasjonen bes om å følge opp de anbefalinger til forbedringer som 
fremgår av Forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid. Administrasjonen bes 
spesielt om å forsterke kontakten og informasjonen med førstelinjetjenesten i psykisk 
helsearbeid. For øvrig tas rapporten til orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 

014/14: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 
10.2.2014  
 

Forslag til vedtak 07.04.2014: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.2.2014 godkjennes. 
 



 
29.04.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
KON-014/14 Vedtak: 
 
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.2.2014 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

015/14: Status økonomisk situasjon i kultur- og oppvekstavdelingen  
 

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. 
 
 
29.04.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Møtet ble lukket iht. kommunelovens § 31 nr 2 jfr. Offentlighetslovens § 14. 
 
Rådmann Kjetil Helgevold, kommunalsjef økonomi Tore Oliversen, kommunalsjef kultur og 
oppvekst Eivind Galtvik og kommunalsjef personal Kristin Bø Haugeland orienterte om 
kommunens behandling av saken og en gjennomførte planlagte tiltak. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-015/14 Vedtak: 
 
 Rådmann redegjørelse tas til orientering.  Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny 
 redegjørelse i status i saken til kontrollutvalgets møte i juni. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

016/14: Oppfølging interimrevisjon 2013 - revisjonsfunn vedr. 
anskaffelsesregelverket.  
 

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. 
 
 



 
29.04.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Anne Beth Mathiesen fra Rogaland Revisjon orienterte om revisjonsfunn. 
 
Votering: 
Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-016/14 Vedtak: 
 
 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. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

017/14: Referatsaker til kontrollutvalgets møte 29.4.2014  
 

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 
 
 
 
29.04.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Møtet ble lukket under behandlingen av referatsak 0/14 iht. kommunelovens § 31 nr. 2 jfr. 
offentlighetslovens § 23. 
 



Utvalget mente at en ikke har tilstrekkelig dokumentasjon til å ta stilling til referatsak 07/14 
under dette punkt, og ba sekretariatet om å gjennomgå dokumentasjon og legge frem sak til 
neste møte.  Kontrollutvalgets leder Sølvk Ege gis fullmakt til å avtale de økonomiske rammene 
for denne gjennomgang. 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
KON-017/14 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 

018/14: Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 29.4.2014  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 07.04.2014: 
 
 
29.04.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
KON-018/14 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 


