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EIGERSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

Utvalg: Kontrollutvalget
Møtested: Kantinen, 3 etasje   Merk sted
Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

Avgjøres av kommunestyret:

019/14
Forvaltningsrevisjon av Eiendomsforvaltning, forvaltning, drift og 
vedlikehold.

020/14 Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014

021/14 Rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst

022/14 Forslag til reglement for finansforvaltning i Eigersund kommune.

Avgjøres av utvalget:

023/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets  møte 29.4.2014

024/14 Tertialrapport Rogaland Revisjon per.  30.4.2014

025/14 Gjennomgang av tilsettingsprosess

026/14 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 10.6.2014

027/14 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 10.6.2014

MERK:
 Rogaland Revisjon orienterer i sak 019/14.
 Kommunalsjef Økonomi Tore Oliversen orienterer i sak 020/14 og sak 022/14
 Sekretariatet orienterer i sak 025/14 

Egersund, 5. juni 2014

Sølvi Ege
Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen

Utvalgsekretær
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

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

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. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.06.2014
Arkiv: :FE-600
Arkivsaksnr.:
14/1192
Journalpostløpenr.:
14/16621

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
019/14 Kontrollutvalget 10.06.2014

Forvaltningsrevisjon av Eiendomsforvaltning, forvaltning, 
drift og vedlikehold.
  

Sammendrag:
Rogaland Revisjon har nå ferdigstilt forvaltningsrevisjon av området 
«Eiendomsforvaltning- forvaltning, drift og vedlikehold». Rapporten følger vedlagt.

Opprinnelig vedtak om bestillingen av forvaltningsrevisjonen ble fattet i sak 037/13 i 
møtet 21. oktober 2013. 

Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere hvordan Eigersund kommune 
arbeider for å sikre forvaltningen av sine bygg, og bevarer verdier. Revisor har også 
sett på mulige konsekvenser for brukere og kommuneøkonomien ved utsatt 
vedlikehold.

I rapporten er Rogaland Revisjon sine funn inntatt innledningsvis i sammendraget på 
s. 4 - 9. Rapporten har vært på høring i kommunen, og rådmannens kommentar er 
inntatt i rapporten på s. 10.

Utdrag fra rapporten:

Hovedbudskap (s. 4)

- Vedlikeholdssituasjonen ved byggene i Eigersund kommune er noe bedre enn for 
andre kommuner. 

-  Kommunen har et godt registreringssystem, slik at man har en god oversikt over 
situasjonen. 

- Kommunen har ingen overordnet vedlikeholdsplan. 
- Overforbruk (utgiftene/regnskapet) av vedlikeholdsbudsjettet har steget betydelig de 

siste årene. 
- Brukerne (ledere/verneombud) ved enkelte bygg melder om alvorlige ar-

beidsmiljøutfordringer på grunn av manglende vedlikehold. 

Oppsummering og anbefalinger (s. 8-9)

Kommunen har en systematisk og dokumentert oversikt over vedlikeholdsstatusen på sine 
bygg gjennom datasystemet Facilit. Basert på dette ser det ut til at situasjonen er relativt 
tilfredsstillende på kort sikt. Vi bygger dette på: 
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- Kommunens fagpersonell på området gir en positiv vurdering av situasjonen. 

- Kommunen har god oversikt over vedlikeholdsbehov av akutt art. 

- KS kartlegging fra 2008 viser at kommunen har en vedlikeholdsstatus som ligger 
over landsgjennomsnittet 

Men på lang sikt er vedlikeholdssituasjonen utfordrende. Vi bygger dette på: 

- Dagens ressursinnsats til vedlikehold ligger på et slikt nivå at man knapt vil 
generere etterslep. Man klarer likevel ikke ved å benytte dette beløpet ta inn 
det etterslep som er generert tidligere år. 

- Det finnes ingen plan for fremtidig vedlikehold. 

- Intervjurunder med brukere av kommunale bygg tyder på et stort vedlike-
holdsbehov på enkelte få bygg med betydelige konsekvenser for brukerne og 
kommunen. 

Vi vil anbefale at Eigersund kommune 

 Å arbeide videre med politisk forankring, kommunikasjon, felles forståelse for 
vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid.

 Å vurdere om det skal utarbeides en overordnet vedlikeholdsplan 

 Å vurdere hvordan man kan motvirke de alvorlige arbeidsmiljøutfordringene 
som manglende vedlikehold medfører ved enkelte bygg. 

[sekretariatets utheving]

Rådmannens kommentar (s. 10): 

Anbefalt minimumsbeløp kr. 100 pr kvm for å opprettholde «ny bygg standard» for bygg med 
beregnet levetid 30 år tar ikke hensyn til at en betydelig mengde av kom-munens bygg 
har/forventes å ha 60 års levetid, og hvor det burde vært avsatt kr 175 pr. kvm. 

Det fremgår side 17 under avsnittet: NORSK SRANDARD 3454:….: 
Definisjon vedlikehold: Tiltak som er nødvendig for å opprettholdebyggverket på et fastsatt 
kva-litetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt 
brukstid. I henhold til standarden innebærer vedlikeholdskostnader «planlagt vedlikehold» 
og» utskift-ninger». 
Istandsetting eller utflytting, serviceavtaler og hærverk kommer under driftskostnader. 

Våre 3,8 ansatte (art. 070) som vi har oppgitt hovedsakelig utfører vedlikehold, utfører 
hovedsakelig istandsetting av kommunens 333 utleieleiligheter ved skifte av leietaker. Det 
meste av utgifter ført på art: 250 er brukt til slikt arbeidsom etter Norsk standard 3454 ikke er 
vedlikehold, og i tillegg til igangsetting etter hærverk. Det samme gjelder betydelige utgifter 
ført på art:230 som da heller ikke er «vedlikehold». 
Bygg- og eiendomsforvaltningen sitt regnskapssystem er ikke bygget opp med arts-grupper 
slik at «vedlikeholdsutgifter» kan identifiseres på riktig måte iht NS 3454. Sek-sjon bygg- og 
eiendomsforvaltning har heller ikke hatt fokus på å skille vedlikeholds- og driftsutgifter slik NS 
3454 forutsetter.

For øvrig vises det til den nærmere redegjørelsen i rapporten. Rapporten vil bli 
gjennomgått av revisor i kontrollutvalgets møte 10. juni.

Saksgang:
Avgjøres av kommunestyret.
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Forslag til vedtak 03.06.2014:

1. Kontrollutvalget har merket seg de positive momentene som er fremhevet i 
rapporten samt de langsiktige utfordringer som foreligger.

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret:

2. Administrasjonen bes om å følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår 
av rapporten «Eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold». Administrasjonen bes 
herunder om å utarbeide en plan for fremtidig vedlikehold, samt om å særlig 
prioritere vedlikehold av de enkeltbygg hvor det i følge rapporten foreligger et 
særlig behov for å motvirke alvorlige arbeidsmiljøutfordringer.

3. For øvrig tas rapporten til orientering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kontrollutvalget – sak 037/13.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
344241 Forvaltningsrevisjon av forvaltning, drift og vedlikehold

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.06.2014 Rogaland Revisjon IKS
Forvaltningsrevisjon av forvaltning, drift og 
vedlikehold

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.06.2014
Arkiv: :FE-240 -
Økonomiformidling -
Felles, TI-&14
Arkivsaksnr.:
14/1196
Journalpostløpenr.:
14/16609

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
020/14 Kontrollutvalget 10.06.2014

Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014
  

Sammendrag:
Mandag 26.05.14 ble det avholdt ekstraordinær møte i Formannskapet i forbindelse med 
økonomirapporten som skal behandles i Formannskapets ordinære møte den 11.06.14. og i 
kommunestyret 16.06.14.

Den økonomiske situasjonen for Eigersund kommune har blitt betydelig forverret og en må 
forvente store økonomiske underskudd både for 2014 og kommende år. Hovedmomentene i 
saken er den økonomiske situasjonen med forventet merforbruk ved kultur- og 
oppvekstavdelingen (KO). Kontrollutvalget har mottatt muntlige statusrapporter i møtene 
10.02.14 og 29.04.14. Denne økonomirapport viser imidlertid et vesentlig høyere forventet 
merforbruk i KO enn tidligere anslått. Foreløpig foreligger ingen plan for hvordan det skal 
skapes økonomisk balanse i kommunen – verken for 2014 eller påfølgende år. 

Økonomirapporten fremgår i vedlagte saksfremlegg fra Kommunalsjef økonomi til 
Formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalget bes sette seg grundig inn i denne før 
møtet den 10. juni. 

Utdrag:

 Hvis en holder finansiering utenfor er det tale om økte utgifter på 37,1 MNOK, hvor 
omdisponeringer innenfor HO kommer i tillegg.

 Hoveddelen av den utgiftsøkningen henføres til den økonomiske situasjonen i KO. 
For 2014 foreligger det en prognose som viser at KO kan få et økonomisk merforbruk 
på 33,1 MNOK. Dette er langt høyere enn tidligere estimert.

 Det er lagt inn samlet finansiering på 14,5 MNOK, hovedsakelig ved bruk av 
fondsmidler. Basert på dette er det et udekket forventet merforbruk på 22,6 MNOK.

 Hvis ikke tiltak iverksettes vil det medføre økte utgifter i 2015 på 41,5 MNOK.

 Hvis ikke Eigersund kommune klarer å dekke inn forventet merforbruk vil det medføre 
at kommunen overføres til ROBEK-registereret1 iht. kommuneloven § 60 (økt kontroll 
av Fylkesmannen i Rogaland).

                                                  
1 Register om betinget godkjenning og kontroll. ROBEK er et register over kommuner og 
fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne 
foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.
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Fra rapporten s. 10: 

Rådmannen foreslår flere tiltak og foreslår slikt vedtak til Formannskapet:

Det vises for øvrig til saksbehandlers vurderinger på s. 10-12 i rapporten.

Kommunalsjef økonomi, Tore L. Oliversen, fremlegger saken i kontrollutvalgets møte 10. 
juni.

Saksgang:
Avgjøres av kommunestyret.

 Kontrollutvalget bør avgi en uttalelse i saken, herunder vurdere om det skal foreslås 
endringer i rådmannens forslag til Formannskap og kommunestyre. Det bør også 
vurderes om det skal fremmes forslag til kontroll- og rapporteringsrutiner fremover.

 Rådmannen foreslår å fremlegge plan for inndekning av forventet merforbruk til 
formannskapets møte 27.08.14. Kontrollutvalget må vurdere om det skal avholdes et 
ekstraordinært møte i forkant av dette ellet eventuelt om septembermøtet skal 
fremskyndes til medio august. Dette for å kunne gi en forutgående uttalelse til denne 
planen.

Forslag til vedtak 05.06.2014:
Da det forventes en bred drøftelse i møtet 10. juni legger sekretariatet frem et relativt åpent 
forslag til struktur for vedtak.

1. Kontrollutvalget innstiller til formannskapet og kommunestyret [avgjøres i møtet]. 
For øvrig tas Rådmannens redegjørelse til orientering.  

2. Kontrollutvalget ber Rådmannen om en ny redegjørelse i kontrollutvalgets neste 
møte. Herunder bes plan for inndekning av forventet merforbruk fremlagt for 
kontrollutvalget for uttalelse før behandling i formannskapet og kommunestyret.
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3. Kontrollutvalget avholder møte den 19.08.14. for behandling av plan for 
inndekning av forventet merforbruk, forutsatt at slik plan vedtas fremlagt til 
formannskapet 27.08.14.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kontrollutvalget - sak 044/13
Kontrollutvalget - sak 006/14
Kontrollutvalget -  sak 015/14

Andre opplysninger / fakta i saken:

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av sammendrag.

~ o ~

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
342531 Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.05.2014
Arkiv: :FE-240, TI-&14
Arkivsaksnr.:
14/344
Journalpostløpenr.:
14/15462

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
063/14 Formannskapet 11.06.2014
041/14 Kommunestyret 16.06.2014

Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014
  

Sammendrag:
Den økonomiske situasjonen for Eigersund kommune har blitt betydelig forverret og hvor en 
må forvente store økonomiske underskudd både for 2014 og kommende år. Igangsetting av 
driftsreduserende tiltak vil ta tid og vi har ikke store nok økonomiske fond for å dekke disse 
forhold. Foreløpig foreligger det ingen plan om hvordan det skal skapes økonomisk balanse i 
Eigersund kommune – verken for 2014 eller kommende år. Den økonomiske situasjonen 
krever en helt andre tiltak enn det som ligger innen i vedtatt økonomiplan. En viser til at det i 
vedtatt økonomiplan ligger innen kostnadsreduserende tiltak og økte inntekter som vanskelig 
kan realiseres og som derfor gir oss en ytterligere utfordring i forhold til de momenter som 
skisseres i denne sak. 

Hvis en holder finansiering utenfor snakker vi om økte utgifter på 37,1 millioner kroner – og 
hvor omdisponeringer innenfor HO kommer i tillegg. Hvis ikke tiltak igangsettes vil dette føre 
til økte utgifter i 2015 på 41,5 millioner kroner. I tillegg kommer eventuelle leieutgifter knyttet 
opp mot Lagårdshallen (flerbrukshall). 

Hovedmomentene i denne sak er den økonomiske situasjonen ved Kultur- og 
oppvekstavdelingen (KO). For 2014 foreligger det en prognose som viser at KO kan få et 
økonomisk merforbruk på 33,1 millioner kroner for 2014. 

Den tid det foretas omdisponeringen (på ca. 6 millioner kroner) innenfor Helse- og 
omsorgsavdelingen vises dette i detalj. Basert på prognoser for Teknisk avdeling går en 
også gjennom denne avdelingen i detalj – som kan få et merforbruk på over 4 millioner 
kroner (men hvor gitte forhold må innarbeides i eksisterende økonomisk ramme).

I denne sak legges det inn en samlet finansiering på 14.514.000 kroner. Dette skjer 
hovedsakelig med bruk av fondsmidler. Basert på dette har vi et udekket forventet 
merforbruk på 22,6 millioner kroner.

Hvis ikke Eigersund kommune klarer å dekke inn et forventet merforbruk iht forskrift vil dette 
føre til at vi blir overført til ROBEK-registeret (økt kontroll av Fylkesmann i Rogaland). 

Saksgang:
Saken skal i utgangspunkt behandles i formannskapet 11.06.14 og i kommunestyret 
16.06.14. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak.

Iht. forskrift blir saken – med vedtak – oversendt til Fylkesmann i Rogaland. 
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Basert på sakens omfang vil ny informasjon naturligvis (og iht. budsjettvedtak) bli forelagt 
hvis nye momenter/forhold fremkommer.

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2014:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
1. Eigersund kommune foretar en full gjennomgang av organisering av barnehagedriften 

i kommunale barnehager. Dette omfatter også planlagte midlertidige barnehagetiltak 
fra høsten 2014.

2. Budsjettert avsetning til Driftsfondet på 644.000 kroner reverseres.
3. Forventet utbytte fra Dalane energi økes med 1.000.000 kroner.
4. Forventet utbytte fra Lyse energi økes med 270.000 kroner.
5. Det tilføres 2,6 millioner kroner til Teknisk avdeling knyttet opp mot vedlikehold bygg. 

Finansieringen av dette skjer ved bruk av Strømfondet.
6. Det tilføres 11.914.000 kroner til KO til dekning av økt tilskudd til private barnehager. 

Finansieringen skjer ved bruk av Premieavviksfondet.
7. Rådmannen fremlegger forslag til utgiftsreduserende tiltak til formannskapsmøtet 

11.06.14.
8. Rådmannen fremlegger en plan for inndekning av forventet merforbruk til møte i 

formannskapet 27.08.14.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Denne sak har ikke tidligere blitt behandlet. 

Basert på økonomisk omfang har formannskapet blitt innkaldt til ekstraordinært møte 
26.05.14.

En informerer videre om at administrasjonen har gitt Kontrollutvalget muntlig statusrapport på 
”KO-saken” i møtene 10.02.14 og 29.04.14. 

En viser til at det har vært – og er fremmet – andre politiske saker som har økonomiske 
konsekvenser.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Pensjonsordningene er flyttet til KLP
Vi har hatt fellesordningen (pensjonsordning til kommunalt ansatte) i DNB Liv. DNB Liv 
avvikler denne ordningen og iht. vedtak har Eigersund kommune flyttet fellesordningen til 
KLP. Dette er en prosess som mange kommuner er i og som har gått iht. plan. Samtlige 
deltakere i ordningen skal nå ha fått ut informasjon om ulike forhold fra KLP. Fra 20.05.14 ble 
pensjonene utbetalt av KLP. Basert på de prosesser som har pågått i forbindelse med flytting 
har ikke Eigersund kommune (eller andre kommuner) fått pensjonsfaktura for 2014. Dette er 
faktura som vi kommer til å få om kort tid. Det vil videre bli foretatt ulike beregninger knyttet 
opp mot pensjonsordningen og premieavvik (som først vil foreligger i februar 2015). Basert 
på dette forhold er det usikkerhet knyttet opp mot pensjonsordningene i 2014 – og som kan 
gi betydelige økonomiske endringer – som vi i dag ikke kjenner omfanget av. 
Økonomirapporten foreslår ingen endringer innenfor denne ordningen.

Vi påpeker at vi må regne med endringer knyttet opp mot premieavviksberegningene. Dette 
baserer på sammenlikninger med andre kommuner i andre år. Omfanget og konsekvensene 
av dette er ikke kjent i skrivende stund.

Økonomisk situasjon – vs budsjett og R2013
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Den økonomiske situasjonen – drift – viser følgende (nettobeløp) for avdelingene:

Økonomisk status pr 25.05.14 Regnskap Budsjett Avvik kr %- Regnskap
Ending 

kr

Driftsmessige forhold 2014 2014 R14-B14 forbruk 2013 R14-R13

1 SENTRALADM. 28 512 52 935 -24 423 53,9 27 130 1 382
2 KULTUR-/ OPPVEKST 166 866 331 963 -165 097 50,3 154 259 11 803

3 HELSE-/OMSORGSAVD 151 080 363 365 -212 285 41,6 149 765 1 013
6 TEKNISK AVDELING 15 492 70 867 -55 375 21,9 17 347 -3 087

7 DIV. FELLESUTGIFTER 2 686 27 836 -25 150 9,7 6 726 -4 040
8 SKATT/RAMME/ETC -346 508 -871 390 524 882 39,8 -378 149 31 825

9 FINANSPOSTER 3 707 24 424 -20 717 15,2 4 422 -715

T O T A L T 21 837 0 21 837 0 -18 500 38 182
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner – for perioden frem til 25.05.14. Regnskapstallene er for perioden jan – mai. Budsjettet er 
for hele året.

Tabellen viser betydelige endringer i forhold til 2013 og opp mot budsjett. Totalt sett ligger vi 
høyt i forhold til et ideelt forbruk og sett opp mot 2013. Disse forskjellene blir ytterligere 
forsterket når vi ser på utviklingstrekk innenfor de enkelte kontoområdene:

Økonomisk status pr 25.05.14 Regnsk Budsjett Avvik kr %- Regnsk
Ending 

kr

Driftsmessige forhold 2014 2014 R14-B14 forb. 2013 R14-R13

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 329 601 291 263 38 338 113,2 304 631 24 970

KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I PROD. 54 929 58 844 -3 916 93,4 59 130 -4 202

KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 42 277 53 902 -11 626 78,4 51 850 -9 574

OVERFØRINGSUTGIFTER 34 794 31 931 2 863 109 28 908 5 886

FINANSUTGIFTER 16 793 48 477 -31 683 34,6 16 996 -203

SALGSINNTEKTER -61 189 -49 066 -12 123 124,7 -55 684 -5 505

REFUSJONER -26 965 -42 651 15 686 63,2 -34 965 7 999

OVERFØRINGSINNTEKTER -342 526 -352 961 10 435 97 -369 829 27 304

FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -28 032 -38 248 10 216 73,3 -19 539 -8 493

T O T A L T 19 682 1 491 18 191 -18 500 38 182
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner og er periodisert for perioden jan – mai.

En påpeker at det vil være gitte forskyvninger i periodisert budsjett vs regnskap – uten at det 
fører til økonomisk merforbruk. Det som dog fremkommer i oversikten – og som styrkes av 
prognoser – er et merforbruk innenfor lønnsområdet og KO-avdelingene. I neste omgang 
fører dette til økte tilskudd til private barnehager (ut over budsjettert beløp). 

Kommentarer knyttet opp mot fremdrift innenfor prosjektet Eigersund 2015:
I forbindelse med vedtatt økonomiplan er det gitte økonomiske tilpasninger som skal finne 
sted ved den enkelte avdeling – fra og med 2015. Kommentarene er knyttet opp mot status 
pr. mai 2015. Totalt sett vil en har betydelige utfordringer å nå disse mål – spesielt basert på 
nåværende økonomisk status som vil føre til betydelige endringer. 

Kommentarer knyttet opp mot Sentraladministrasjonen:
En er ikke i mål med å nå økonomisk satt mål og hvor arbeidsinnsats har måtte brukes 
innenfor spesielt KO.

Kommentarer knyttet opp mot KO:
Prinsippene med tanke på å ha tidlig innsats arbeider en med, men basert på økonomisk 
status er en ikke i tråd med å nå de økonomiske mål.

Kommentarer knyttet opp mot HO
Ligger iht. plan og vil kunne klare budsjettert oppsett.
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Kommentarer knyttet opp mot Teknisk avdeling:
Tekniske tjenester: Stab som jobber med: tomteutvikling for bolig, prosjektledelse 
innen bygg, vei og utemiljøprosjekter. Sykkelby-prosjektet som er et 
samarbeidsprosjekt mellom Eigersund kommune, Statens vegvesen og Rogaland 
fylkeskommune

7 seksjoner: Oppmåling, Bygg og eiendomsforvaltning, Vann og avløp, Brann og 
redning, Vei og utemiljø, Byggesaks- og Landbrukskontoret (jord- og skogbruk)

Organisasjonsgjennomgang. En har startet med dette arbeidet, men det foreligger 
ikke noen tall p.t. Vil komme tilbake til dette i løpet av året etter hvert som en jobber 
med dette. 

Byggesak: budsjettbalanse – deretter se på mulighet for økte inntekter. Dette vil 
imidlertid medføre konsekvenser for gjennomføring av tilsyn. Hovedmålsetningen er å 
få regnskap i tråd med budsjett.

Bygg og eiendom: Reduserte driftsutgifter ved salg av diverse eiendom:
Folhammeren 2, Maurtråkket 1 og 3, Solgården, Duehuset og Marka - anslått til ca. 
kr. 300.000 pr. år. Det jobbes aktivt med planlegging av salg av ytterligere 
eiendommer, for derved å redusere driftsutgiftene

Ekspedisjonen: Redusert åpningstid (08:00-12:00) 
Ikke tilsetting i ledige stillingsbrøker (17%+40%) i ekspedisjonen. Kan gi en årlig 
besparelse på ca. kr. 200.000 pr. år

Feiervesenet: Økte inntekter feiing: kr 70.000

Kommentarer fra Sentraladministrasjonen opp mot denne økonomirapport
En forventer et merforbruk innenfor spesielt annonsering, men en arbeider for å samlet sett 
gå i balanse.

I neste økonomirapport vil rådmannen komme tilbake til forholdet knyttet opp mot Eigersund 
havnevesen vedrørende tilbakebetaling av midler brukt på fjerning av luftspennet Søra 
Sundet. Vedtaket fra Samferdselsdepartementet blir fremlagt for formannskapet.

Kommentarer knyttet opp mot Skatt/rammetilskudd
For landet totalt sett har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett varslet en samlet 
skattereduksjon. Dette vil også gi konsekvenser for Eigersund kommune knyttet opp mot 
løpende inntektsutjevning. Samtidig viser en til at skatteinngangen for Eigersund kommune 
ligger høyere enn budsjettert samtidig som vi har fått en positiv avklaring knyttet opp mot en 
av de sakene vi har arbeidet med om feil bostedsadresse. Det som defineres som Verran-
saken er det ikke kommet noen avklaring på. Basert på disse forhold foreslås det ingen 
endringer innenfor skatt/rammetilskudd i denne omgang.

Kommentarer knyttet opp mot finansposter
Vi vil få høyere utbytte fra Lyse energi og Dalane energi enn budsjettert. Dette innarbeides.

Kommentarer knyttet opp mot Kultur- og oppvekstavdelingen
Det vil bli gitt egen informasjon om KO til formannskapet i ekstraordinært møte. 

En viser til ”Saksbehandlers kommentarer”.

Kommentarer fra HO knyttet opp mot denne økonomirapport:
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Det kan være vanskelig å kunne si noe eksakt om hvordan resultatet vil se ut i slutten av året 
for en så pass stor avdeling som Helse- og omsorg, men på noen spesielle områder kan en 
se klare tegn allerede. 

Som tidligere år ser en merforbruk på vikarutgifter knyttet til sykdom/svangerskap, men pga 
at sykelønnsrefusjonen blir refundert i etterkant er resultatet foreløpig ukjent. Så lenge 
sykefraværet er høyt vil en mest sannsynlig få et merforbruk innenfor dette området. 
Vakanser (ledighet) i stillinger føre til mindre forbruk på fastlønn, og dette kan være med å 
dekke opp merforbruk på utgifter knyttet til vikarutgifter. I 2013 (som tidligere år) har vi 
oppnådd balanse innenfor lønnsområdet totalt sett.

Avvik som avdelingen ber om å få kompensert for:
Ny bruker ved skjermet enhet
Fra 1. februar dette året har det som følge av en spesiell bruker med meget utagerende 
adferd og selvskading vært behov for innleie av ekstra dag- og kveldsvakt tilsvarende ca. 3 
årsverk. Dette kan se ut for å være av varig karakter, og avdelingen ber derfor om å få tilført 
midler til dette. Brukeren vil komme inn under ordningen for statlig finansiering for 
ressurskrevende tjenester. Beregnede kostnader i 2014 – kr. 1.860.000 (Helårsvirkning kr. 
2.030.000). Denne legges inn i budsjett og dekkes via A1 bruker som går ut.

Nytt botilbud med bemanning
Avdelingen har over lengre tid arbeidet med å finne et egnet bosted til en bruker med stort 
hjelpebehov. Botilbud vil nå bli gitt tilbud om ved et av våre bo- og servicesenter. Brukeren er 
svært pleietrengende, og det vil bli nødvendig med ekstra dag- og kveldsvakt for å ivareta 
nødvendig helsehjelp. Deler av bemanningsbehovet vil avdelingen klare å bemanne innenfor 
eksisterende ramme, men ca. 1,3 årsverk ber avdelingen om å få budsjettmidler til å dekke.
Brukeren har frem til nå hatt betydelig hjelpebehov fra ulike tjenesteområder i kommunen, og 
er derfor allerede under statlig finansiering for ressurskrevende tjenester.
Nytt botiltak vil tidligst være klar for å igangsettes fra ca. 1. august 2014, og avdelingen ber 
derfor om å få tilført midler tilsvarende kr. 450.000 i 2014 (Helårsvirkning kr. 900.000). Denne 
legges inn i budsjett og dekkes via A1 bruker som går ut.

Styrkning av bemanning rundt 1 bruker ved Interkommunalt bofelleskap (IBO)
Pga store helsemessige utforbringer rundt en bruker ved IBO ser avdelingen seg nødt for å 
styrke bemanning i form av innleid arbeidskraft. I første omgang prøver en ut en ordning med 
2 dagvakter som blir innleid fra et bemanningsbyrå i 10 uker. Når en får erfaringer fra dette 
må en vurdere dette på en mer permanent basis.  Kostnaden med dagvakter i 10 uker er  
beregnet til kr. 400.000 i 2014. I tillegg må det leies inn ekstra forsterkninger fra NVC hver 
uke til en pris av kr. 5.000 pr .mnd. Personen er allerede innenfor statlig refusjon for 
ressurskrevende tjenester, og 80% av kostnadene vil derfor bli refundert fra staten.
Vi kommer tilbake til saken i etterkant av prøveperioden på 10 uker dersom dette eventuelt 
skal utvides. Kostnadsøkning i 2014 – kr. 460.000. Legges inn i budsjett og dekkes via A1 
bruker som går ut.

Bemanning rundt bruker fra A1 
I forbindelse med at budsjett for 2014 ble lagt, hadde avdelingen fått informasjon fra 
Helseforetaket (Spesialisthelsetjenesten) om en ny pasient innenfor psykiatrien skulle
utskrives til Egersund med virkning fra 1.1.2014.
Det er fortsatt dialog mellom Eigersund kommune og foretaket om hvor pasienten skal bo, 
uten at en har kommet til enighet/funnet egnet botilbud som også pasienten er komfortabel 
med. Det kan derfor se ut for at den planlagte utflyttingen blir forskjøvet frem i tid. Sett fra 
avdelingens side vil det i nåværende situasjon være mest hensiktsmessig at midlene tas ut 
fra vår budsjettramme, og at vi kommer tilbake til saken når situasjonen er mer avklart. 
Budsjettrammen kan reduseres med kr. 4.100.000. (Brukeren er delvis finansiert via statlig 
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refusjon, og dette må tas hensyn til mht. inntektstapet som vil fremkomme i inntekten til 
kommunen). Reduksjonen dekker nye tiltak/brukere nr. 1, 2 og 3.

Bandasjemateriell – (medisinsk forbruksmateriell).
Som beskrevet i økonomirapport høsten 2013 samt i budsjettet for 2014 ber avdelingen om å 
få kompensert for merutgifter til bandasjemateriell. Dette som en følge av lovendring som 
medfører at kommunen nå må betale for all bandasjemateriell til brukere innenfor 
hjemmetjenesten (inkl. bo- og servicesentrene). Tidligere betalte den enkelte bruker selv for 
bandasjemateriell. 
For Egersund kommune medførte dette økte kostnader tilsvarende kr. 900.000. I 2013 klarte 
avdelingen å dekke dette innenfor egen ramme som en følge av at egenbetalingene gav oss 
høyere inntekter. 
Fra 2014 ser imidlertid avdelingen seg nødt til å disponere merinntekter på egenbetalinger til 
å styrke bemanningen ved Lagård. Dette da pleietyngden på pasientene er sterkt økende, og 
spesielt ved Bekkefaret ved Lagård har en i hele 2013 måtte leie inn tilleggsbemanning for å 
få den daglige driften forsvarlig. Det har nå i senere tid også kommet brev fra verneombudet 
ang. bemanningssituasjonen. Det rapporteres også om mange avvik ved avdelingen.
Avdelingen ber derfor om å bli kompensert med kr. 900.000 med helårsvirkning for 2014.
Denne må avdelingen forsøke å dekke selv innenfor egen ramme. Eventuelt overføre midler 
fra Samhanslingsfondet på 2,3 mill kroner. 

Arbeidstøy (vask)
På bakgrunn av at arbeidstilsynet har gitt pålegg om at ansatte i hjemmesykepleien, 
institusjon og bo- og servicesentre skal få utlevert arbeidstøy, og samtidig sikre rutine for 
vask av tøy (dvs. vask hjemme i egen vaskemaskin er ikke tilstrekkelig), har det vært nedsatt 
en arbeidsgruppe som har vurdert hvilke muligheter man har til å etterkomme pålegget.

Arbeidsgruppen anbefaler at Eigersund kommune går ut på anbud for å kjøpe leie av tøy og 
vaskeritjenester til de 190 ansatte som dette nye pålegget berører. (Eigersund kommune har 
allerede liknende tjenester på Lagård)
Ut fra beregninger som er gjort vil vi få en månedsleie på kr. 100.000 for denne tjenesten 
(inkl. mva).

Ordningen skal etter planen iverksettes 1. oktober 2013 og vil ha en virkning på ca. kr. 
300.000 i 2014 (Helårsvirkning kr. 1.000.000). Det er da tatt høyde for at 
uniformsgodtgjørelsen som i dag utbetales til den enkelte trekkes inn.
Investeringskostnader til innkjøp av nødvendige garderobeskap beregnes til å koste ca. kr.
260.000 inkl. mva). Denne må avdelingen forsøke å dekke innenfor egen ramme (evt. 
samhandlingsfond) i 2014. 

Lønn til deltakere i Kvalifiseringsprogrammet.
Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har økt fra 16 til at det nå er 22 deltakere i 
programmet. Antallet deltakere er forventet å ligger på omtrent dette snitt i løpet av året. Det 
er betydelig over gjennomsnittet for 2013. Hovedårsakene til dette er at rett til 
kvalifiseringsprogrammet er blitt mer kjent, og at flere brukere som har hatt 
arbeidsavklaringspenger i 4 år ikke fyller vilkåret til videre statlig ytelser (kjent nasjonal 
mediesak), men har rett til kvalifiseringsprogram. Grunnlag for lønn innen deltakere  er 2G –
kr. 170.490. En økning på 6 deltakere medfører en økt kostnad på kr. 1.020.000 pr. år. 
Denne dekkes av avsatt midler til Kvalifiseringsprogram på 1,3 mill. kroner. 

Sosialhjelpsutbetalinger
Fra 2011 til og med 2013 har sosialhjelpsutbetalingene økt fra 7,5 mill kroner til 9,5 mill. 
kroner – en økning på 27%. 1. kvaral i 2014 viser en ytterligere økning, som trolig vil gi et 
merforbruk på 1 mill. kroner. Tidligere år har avdelingen benyttet ubrukte midler fra 
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kvalifiseringsprogrammet til å dekke merutgifter på sosialhjelpsutbetalingene, men fra 2014 
vil ikke dette være mulig jfr. forrige pkt.
Avdelingen ber derfor å få økt budsjettramme med kr. 1.000.000 med virkning fra 2014.

Redusert egenbetaling  - dobbeltrom
Det har kommet signaler fra staten om en reduksjon av egenbetalinger hvor pasienter får 
langtidsvedtak på sykehjemsplass på dobbeltrom.
Det arbeides for tiden internt med å tallfeste hva dette vil medføre av økte kostnader for oss, 
og hvilken økonomisk konsekvens dette vil få fra tidligst 2015.

Avvik som avdelingen ser en mulighet for å dekke innen egen ramme/evt. kommer tilbake til i 
budsjett 2015 eller når endelige kostnader foreligger:
Som tidligere nevnt vil avdelingen mest sannsynlig få et merforbruk innenfor postene 
vikarutgifter ved sykdom/svangerskap og vikarutgifter ved kurs/opplæring.  
Samtidig ser vi at merinntekter på sykelønnsrefusjon og periodevis ledighet i faste stillinger 
kan føre til at vi klarer å dekke dette innenfor egen ramme.
Vi har utfordringer ved flere enheter, da spesielt ved alle våre bo- og servicesentre og Lagård 
sjukeheim. Spesielt stort avvik ser vi ved Lagård sjukeheim 2-vest og Lagård bo- og 
servicesenter. Det er for tidlig på året til å kunne si med sikkerhet at vi klarer å dekke dette 
innfor egen ramme, men basert på erfaringstall fra tidligere år så vil vi klare dette.
Eventuelle merforbruk ser så langt ut for å være knyttet til allerede nevnte forhold som 
overtid, vikarutgifter ved sykdom og vikarutgifter ved kurs.

Overtid
Som tidligere omtalt (økonomirapporter og budsjettbehandlinger) har ikke avdelingen midler 
til å dekke forbruk av overtid. Årsakene til merforbruket er beskrevet i alle tidligere 
rapporteringen, og en jobber kontinuerlig i avdelingen for å redusere forbruket så godt som 
mulig uten at en totalt sett får resultater av dette. Ved noen enheter klarer en å redusere, 
mens ved andre øker det igjen. De fleste enhetene rapporterer om sykefravær og perioder 
der stillinger står ubesatte som årsaker til at de ansatte må gå overtid for å ha god nok 
kvalitet på tjenestene de yter.

Som det ble rapportert om både i forbindelse med at budsjettet for 2013 ble fremlagt og ved 
samtlige økonomiske rapporteringen i 2013 er forbruk av overtid en stor økonomisk 
utfordring for avdelingen. Med få unntak vil vi få/har allerede fått forholdsvis stort merforbruk 
på denne kontoen. Så langt i år er vår prognose at vi skal klare å dekke denne merutgiften 
ved nevnte mindre utgifter innenfor lønnsområdene jfr forrige punkt.

Fysio- og ergoterapitjenester
Det rapporteres om stort press på fysio- og ergoterapitjenester i kommunen. Ventelistene er 
stadig økende, og det mottas mange avvik knyttet til pasienter som får utsatt behandling. 
Situasjonen er også svært belastende på ansatte i denne enheten. 
Jfr. pkt 44 i kommunens budsjettvedtak for 2014 arbeides det for tiden internt med 
forberedelse til en sak som belyser behovet for å øke fysioterapidekningen i kommunen. 
Saken skal etter planen fremlegges i løpet av høsten.

Kommunalt legesenter
Vårt kommunale legesenter ser også ut for å få merforbruk. Dette har også vært tilfelle siden 
senteret ble etablert. Det er flere årsaker til merforbruket, og vi kommer tilbake til saken i 
senere økonomirapporter dersom det utvikler seg slik at vi tror at vi ikke klarer å dekke 
merforbruket innenfor avdelingens budsjettramme. Etter planen vil deler av øyeblikkelig 
hjelp-midlene blir overført til legesenteret på bakgrunn av at legene der bruker mer av sin tid 
på 2-vest enn det som var utgangspunktet ved oppstart. Dette er en av årsakene til 
inntektstapet.
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Samhandlingsreformen/Øyeblikkelig hjelp
Øyeblikkelig hjelp: Innen 2016 skal kommunene sørge for tilbud om døgnopphold for helse-
og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder 
kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte 
omsorg til. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5). Tilbudet som etableres skal være bedre 
eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

Eigersund kommune har fra 01.03.13 opprettet et tilbud på 2 vest om døgnopphold for helse-
og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Dette får 
Eigersund kommune refundert kostnadene til utover rammetilskuddet. Ved å endre formålet 
med 2 senger til øyeblikkelig hjelp, reduseres samtidig kapasiteten ved 2 vest til øvrige 
pasienter. Som tidligere omtalt bruker Eigersund kommune blant annet de refunderte 
kostnadene til å styrke tilbudet på eksisterende tjenester i kommunen, som å heve 
kompetansen på 2 vest (mer legetilsyn, flere ansatte med fagutdanning/ høgskoleutdanning), 
diverse driftsutgifter knyttet til blodprøver med mer. Det er i tilegg etablert bakvaktsordning 
for leger tilknyttet denne brukergruppen. Resterende ønsker avdelingen blir disponert til å 
styrke hverdagsrehabiliteringsteamet, folkehelse/friskliv og fysioterapitjenesten ved å ansette 
følgende:
 0,5 årsverk til hverdagsrehabilitering .
 0,5 årsverk til frisklivssentral / folkehelse
 0,2 årsverk til fysioterapeut ( knyttet til frisklivssentral) 

Basert på økonomisk situasjon stilles denne endringen i bero.

Vertskommunereduksjon
Avdelingen skal redusere budsjettet med til sammen 1,7 millioner kroner i 2014 knyttet til 
bortfall/endringer i forhold til vertskommunebeboere. Det har med virkning fra 1.1.2014 blitt 
redusert med til sammen 1,3 millioner kroner innenfor Slettebøområdet. Det gjenstår derfor 
ca. kr. 400.000 å redusere inneværende år. I forbindelse med at det planlegges og 
gjennomføres flyttinger av 2 personer innenfor denne gruppen til nye bosteder forventes det 
at vi også klarer å gjennomføre gjenstående reduksjon i løpet av året.

Samlet oversikt for HO:
Drift – Endringer (alle tall oppgitt i hele tusen) 2014 2015 2016 Kommentarer

Budsjettert overskudd 2013

Endringer i utgiftene

1 Ny bruker skjermet enhet 1 860 2 030 2 030 Dekkes av A1-botiltak

2 Endret botilbud TT 450 900 900 Dekkes av A1-botiltak

3 Styrking bemanning IBO rundt 1 bruker 460 460 460 Dekkes av A1-botiltak

4 Bemanning A1 botiltak -4 100 -4 100 -4 100

5 Bandasjemateriell (ref. sak i budsjett 2014) 900 900 900 Dekkes av samh.fond

6 Leie av arbeidstøy for hjemmetjeneste 300 1 000 1 000 Dekkes av samh.fond

7 Kvalifiseringsprogram - økt antall deltakere 1 020 1 020 1 020 Dekkes av fond Kvalifiseringprogram

Omdisponering av midler -1 020 -1 020 -1 020 Kvalifiseringsprogrammet

8 Sosialhjelpsutbetalinger 1 000 1 000 1 000

Sum økte kostnader 870 2 190 2 190

Ved skisserte løsninger vil dermed HO være i balanse, men en påpeker at i dette ligger det 
omdisponering av midler knyttet opp mot en konkret bruker og bruk av fondsmidler.

Kommentarer fra Teknisk avdeling knyttet opp mot denne økonomirapport:
Teknisk avdeling hadde et merforbruk på ca. kr. 4 millioner i 2013, hvis en ser bort fra bruk av 
strømfond, andre fondsmidler m.m. i 2013. På nåværende tidspunkt ser det ut til at avdelingen 
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vil få et betydelig merforbruk også i 2014. Merforbruket er i hovedsak knyttet til 
vedlikeholdsutgifter hos Seksjon Bygg & Eiendom.  

Seksjon Bygg & Eiendom
Seksjon Bygg & Eiendom har over flere år hatt et betydelig og voksende merforbruk, og det 
er ikke grunn til å tro at dette vil endre seg i 2014 hvis det ikke tilføres mer midler. I 2013 var 
merforbruket til seksjonen på ca. kr. 2.200.000, mens det i 2012 var på ca. 1.400.000. Videre 
følger en gjennomgang av seksjonen, hvor det er forsøkt belyst hva som er årsaken til at 
seksjonen de tre siste årene har hatt et merforbruk, hva som er situasjonen til nå i år, og hvor 
mye midler som bør tilføres.

Det har på lønnsområdet vært et mindreforbruk de senere år (2012 og 2013), og det er 
således ikke her årsakene til merforbruk på 6310 ligger.

Det er i hovedsak på vedlikeholdsdelen av regnskap og budsjett hos Bygg & Eiendom at 
man finner årsakene til det store merforbruket som har vært over flere år. Merforbruket 
knyttet til vedlikeholdspostene var i 2011 ca. 1 million kroner, i 2012 var det ca. 1,5 millioner 
kroner og i 2013 ca. 2,5 millioner kroner. KS anbefaler at det brukes kr. 175 pr. m2 til 
vedlikehold av kommunale bygg for å opprettholde standarden på byggene til 
nybyggsstandard, mens Eigersund kommune pr. 2013 bruker ca. kr 60 pr m2. En må 
konstantere at avsatt budsjett er og har vært for lavt iht. oppgaver og faste utgifter som ligger 
innenfor dette området. En viser til at denne enheten forsøker å redusere sine utgifter 
løpende og hvor bla. vedlikeholdsutgifter utsettes.

Med bakgrunn i prognose, bør det samlede budsjettet til Bygg & Eiendom økes med 3 -4 
millioner kroner for at en skal kunne gå i balanse (dette tar da også hensyn til manglende 
inntekter ved ledige bygg innenfor HO).

På ansvarsområdet som gjelder energiforbruk er det vanskelig å anslå hva som vil bli 
resultatet ved årsslutt. I 2013 var det et merforbruk på ca. kr. 1.100.000 på dette 
ansvarsområdet, før bruk av midler fra strømfond. Det er ca. kr. 2,7 millioner igjen på 
strømfondet.

Hva kan dekkes innenfor egen ramme?
Det vil sannsynligvis være seksjoner innenfor Teknisk avdeling som har et lite mindreforbruk, 
mens andre har store merforbruk. Men med bakgrunn i avdelingens samlede resultat de 
siste årene, og prognosene til nå i år, vil ikke avdelingen kunne dekke merforbruk hos feks. 
Bygg & Eiendom eller andre seksjoner, innenfor egen ramme. Dette må omfatte bla. 
følgende forhold:

Seksjon Brann
For seksjon Brann meldes det om at på grunn av vedlikehold av en pumpe, ligger det an til et 
merforbruk på ca. 50.000. Merforbruk knyttet til service og vedlikehold kan også bli større i 
løpet av året. Samtidig har det vært flere store hendelser med uttrykning, som kan føre til at 
dette fører til et merforbruk, og sett sammen med mulig merforbruk knyttet til service og 
vedlikehold, kan dette samlet føre til et merforbruk på ca. kr. 150.000.

Seksjon Oppmåling
For seksjon Oppmåling (ansvarsområde husstikking) er det prognoser på et merforbruk på ca. 
kr. 100.000. Dette har sammenheng med at det på grunn av kollisjon / reparasjon av bil, 
drives mindre effektivt en periode, samt at det har vært nødvendig å kjøpe inn en ny GPS som 
det ikke var budsjettert med. 

Seksjon Vei- og utemiljø
For de fleste av de ulike ansvarsområdene under seksjon vei- og utemiljø er den økonomiske 
situasjonen i balanse og under kontroll, men det er enkelte området det må knyttes noen 
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kommentarer til og hvor det bør tilføres mer budsjettmidler. 

I forbindelse med at taket på tribunen i Idrettsparken blåste ned i vinter, ble taket forsterket 
ved reparasjonen for å hindre ytterligere skade. Forsterkning av taket kostet kr. 40.000 og 
dekkes ikke av forsikring, og seksjonen ber om at den blir kompensert for dette.

Videre bes det om at seksjonen kompenseres for kr. 50.000 som er knyttet til egenandel for 
vannskade pga. kollaps i ledningsnettet (sandfang) i Lerviksbakken.

Når det gjelder vintervedlikeholdet (eget ansvarsområde), er det her vanskelig å spå hva 
resultat vil bli ved årsslutt. Vei- og utemiljøsjefen antyder at budsjettet sannsynligvis bli 
overskredet, selv om det skulle bli en normal vinter. I tillegg er det inngått ny brøytevaktavtale 
med eksterne, samt at brøytevaktavtalen med egne ansatte er endret, og dette medfører økte 
utgifter. Seksjonen ber om kompensasjon på kr. 300.000 for disse forholdene.

Annet
Det er i 2014 budsjettert med at det skal tas inn kr. 500.000 i inntekter på parkeringsavgift, 
knyttet til soneparkering. Pr. dags dato har det kommet inntekter på kr. 114.000, og det er 
usikkert om budsjetterte inntekter vil nås.

Dette betyr at for avdelingen totalt sett snakker vi om et forventet merforbruk på ca 4 
millioner kroner.

En informerer videre om at innenfor selvkostområdene Vann og Avløp har avdelingen ikke 
fakturert for gitte tilknytningsgebyr en periode.  Avdelingen har hatt en gjennomgang for 2013 
og meldt tilbake at dette omfatter 52 forhold/kunder og omfatter 1.770.000 kroner. 
Avdelingen har gitt tilbakemelding om at en holder på med en gjennomgang av disse 
forholdene for 2012. Vi avventer mer informasjon om dette forhold og rådmannen vil komme 
tilbake til Planteknisk utvalg og Formannskapet med mer informasjon om disse forhold og 
omfang. 

Saksbehandlers vurderinger:
En ønsker innledningsvis å påpeke på at de tall som fremkommer baserer seg på prognoser, 
anslag og vurderinger. I dette ligger det en usikkerhet – som er forsterket basert på omfanget 
av KO-saken (herunder brukte ressurser opp mot denne avdeling). Samtidig så ble det tilført 
budsjettmidler i 2013 som engangsmidler. De økonomiske parametrene som lå i 2013 har er 
i stor grad videreført noe som også må vektlegges i forbindelse med utarbeidelse av de 
økonomiske konsekvensene – og på den måten underbygges disse. Det er videre slik at når 
barnehagetilskuddet er beregnet så er dette et endelig tall.

Innledningsvis påpekte vi at den største utfordringen i denne sak er knyttet opp mot Kultur-
og oppvekstavdelingens budsjett og prognoser som viser et betydelig merforbruk. Basert på 
gjennomgang av Kultur- og oppvekstavdelingens budsjett fremlegges følgende prognose på 
forventet merforbruk for 2014:

Forhold (for 2014) Beløp
Eksisterende drift ved KO-avdelingen (KO-saken) - 17,0 millioner kroner
Igangsetting av midlertidige kommunale barnehagetilbud – 4,0 millioner kroner
Økt tilskudd til private barnehager (prognose) – 12,1 millioner kroner
Sum økte utgifter – ut over budsjett - 33,1 millioner kroner

Det er usikkert på hvilke fellesutgifter som vil påløpe i forbindelse med midlertidige tiltak 
innenfor barnehagetiltakene – og dermed er det også knyttet usikkerhet til 
tilskuddsberegningene for høsten 2014. En må forvente at tilskuddene vil øke – gitt at 
tiltakene gjennomføres slik de nå er planlagt. For 2015 tilsier prognosen en ytterligere økning 
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på ca 4,4 millioner kroner i tilskudd til private barnehager. En viser til at vedtak om tilskudd til 
private barnehager ikke er foretatt for 2014 – som er etter fristen.

Forventet merforbruk - på 17 millioner kroner - ligger fordelt mellom de ulike 
hovedgrupperingene slik (hvor tilføring av pensjonsmidler vil føre til noe endring mellom 
gruppene):
 Skoler – 10,7
 Kommunale barnehager – 3,6 mill kr
 Barnevern – 2,7 mill kr

Innenfor disse områdene er det avvik på enkelt enheter og hvor spesielt forsterkede enheter 
har et forventet merforbruk (sett opp mot budsjett). Årsakene til flere av forholdene er knyttet 
opp mot økt antall ansatte / tiltak hvor en ikke har innarbeidet budsjettmidler. Dette er også 
knyttet opp mot tiltak til barn og elever med behov for ekstra hjelp/støtte og andre igangsatte 
tiltak. Videre vil vår måte å organisere barnehagedriften på ha økonomiske konsekvenser.

Tilskuddssatsene til private barnehager øker betydelig og ligger nå over statens satser (gitt 
at vi ikke hadde private barnehager). Størrelsen på det økonomiske merforbruket vil ikke 
Eigersund kommune ha økonomi til å dekke og det må igangsettes tiltak innenfor flere 
områder. Det første en må igangsette er en gjennomgang av organisert og skissert 
organisering av barnehagedriften vår. Dette vil få konsekvenser for personer som har fått 
barnehageplass fra høsten 2014. Dette er et forhold som det kan være mulig å gjøre noe 
med fra august 2014 – og som da også kan føre til redusert tilskudd til private barnehager. 
Rådmannen påpeker at dette er forhold fra og med 2014 og omfatter ikke 2013.

Videre arbeides det med å redusere gitte tiltak/forhold fra nytt skoleår. Dette vil føre til 
reduserte utgifter i forhold til prognosen. Samtidig er det rett å peke på at det er fast ansatte i 
stillinger som er ute i permisjon. Når/hvis de som har permisjon kommer tilbake vil vi få en 
situasjon med to fast ansatte i samme stilling – som en budsjettmessig ikke har tatt hensyn 
til. 

En viser til at en vil ha en egen gjennomgang av driftsmessige forhold ved Kultur- og 
oppvestavdelingen. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold:
Drift - Endringer Avd 2014 2015 2016 2017

Budsjettert overskudd 2014 Kap 9 -644 -1 373 -1 778 -2 123

Endringer i utgiftene

Teknisk avdelingn Teknisk 4 000 4 000 4 000 4 000

Økte driftsutgifter LO KO 17 000 17 000 17 000 17 000

Midlertidig/endret barnehagetiltak KO 4 000 4 000 4 000 4 000

Økt tilskudd private barnehager KO 12 100 16 500 16 500 16 500

Sum økte kostnader 37 100 41 500 41 500 41 500

Endringer i inntektene

Økt utbytte Dalane energi Kap 9 -1 000
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Økt utbytte Lyse energi Kap 9 -270

Bruk av Premieavviksfondet Kap 8 -10 000

Bruk av Strømfondet Teknisk -2 600

Sum økte inntekter -13 870 0 0 0

Justert budsjett overskudd 22 586 40 127 39 722 39 377

Endringer i forhold til opprinnelig budsjett 21 942 38 754 37 944 37 254

Ett forhold som ikke er lagt inn i oversikten er lei av lokaler i Lagårdhallen AS. En viser her til 
egen sak.

En viser at ved denne disponering brukes samtlige frie driftsfond. Samtidig peker en på at 
akkumulert premieavvik er på 100 millioner kroner og hvor da Premieavviksfondet 
disponeres helt ut. Vi skulle ikke ha disponert Premieavviksfondet – men basert på 
økonomisk situasjon foreslås dette.

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

En vil komme tilbake til dette forhold.
Sum

Når det gjelder investeringsmessige forhold vil en fremlegge informasjon om dette frem mot 
politisk behandling. Dette da gitt avklaring ikke er sluttført.

~ o ~

Alternative løsninger:
Foreslå endringer i rådmannens forslag.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 22.02.2014

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

Ang R2013 og konsekvenser for B2014

9 U 29.04.2014
Rogaland 
fylkeskommune

Ang. sykkel og gangssti Nordre Eigerøy i 
Eigersund kommune

13 N 14.05.2014
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen

Ang. barnehager og konsekvenser for tilskudd
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14 U 19.05.2014

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

Tilsyn - Lønns- og arbeidsforhold hos 
leverandører som utfører tjenester for det 
offentlige

Parter i saken:
Eigersund kommune.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.06.2014
Arkiv: :FE-210, FA-A00, 
FA-C00
Arkivsaksnr.:
13/2451
Journalpostløpenr.:
14/16625

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

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst
  
eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
021/14 Kontrollutvalget 10.06.2014

Rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst
  

Sammendrag:
Dette er en rapport som skal gi svar på det økonomiske merforbruket som var innen kultur og 
oppvekstavdelingen i 2013. Dette merforbruket har også konsekvenser for drifta i 2014. 
Rapporten skal i hovedsak peke på faktorer som lå til grunn for at dette kunne skje. Samtidig 
sier rapporten noe om de tiltak som er satt inn for at dette ikke kan skje igjen.

Rapporten har to vedlegg som rådmannen har unntatt offentlighet jf. forvaltningslovens § 13. 
Disse to vedlegg følger den politiske behandling i tråd med gjeldende rutiner og er ikke 
vedlagt den offentlige versjonen og/eller behandling.

Saksgang:
Kontrollutvalget behandler saken og avgjør hvordan de ønsker å behandle saken videre.

Rådmannens forslag til vedtak 04.06.2014:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:

Saksbehandlers vurderinger:
Dette er en viktig rapport for Eigersund kommune, da denne peker på vedtak og tiltak som er 
gjort for å forbedre rutiner og rapportering innen kultur og oppvekstavdelingen. 
Kultur og oppvekstavdelingen var organisert på en måte som gjorde det lettere at feil og 
mangler kunne oppstå. Utøver og kontrollfunksjonen var samlet i en og samme rolle. 
Rådmannen har fattet tiltak som har endret denne strukturen. Fra 1. august 2014 er denne 
funksjonen delt mellom økonomi og personalavdelingen. Bemanningen i staben til kultur og 
oppvekst har vært lav. Rapporten viser at det vil være en styrke at sentrale funksjoner er 
knyttet til fagmiljø. Mye av det som er knyttet til de økonomiske konsekvensene ligger i feil og 
mangler i budsjettering og rapportering. Her har rådmannen satt inn tiltak som skal sikre at 
både rapportering og budsjetteringen blir bedre. 
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Mye av arbeidet knyttet til denne saken handler om å rydde i hjemmelsregisteret på den 
enkelte enhet. Dette registeret har inneholdt feil og mangler på alle enhetene. Det har vært et 
omfattende arbeid å få oppdatert disse listene. 

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:
Det vises til økonomirapporten for janunar – mai 2014.

Vedlegg 1:  Personalmessige forhold (Unntatt offentlighet jf. fvl § 13)
Vedlegg 2: Status innfor de enkelte enhetene  (Unntatt offentlighet jf. fvl § 13)

~ o ~

Alternative løsninger:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering med følgende merknader:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
344367 Rapport - Overskridelser i kultur og oppvekst 2013-2014.pdf

Rapportens vedlegg unntatt offentlighet (ikke vedlagt den offentlig delen):

 Vedlegg 1:  Personalmessige forhold (Unntatt offentlighet jf. fvl § 13)
 Vedlegg 2: Status innfor de enkelte enhetene  (Unntatt offentlighet jf. fvl § 13)

Parter i saken:
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Rapport til Kontrollutvalget i  

Eigersund kommune 
Innledning 

Denne rapporten er en utredning som skal gi svar på hvordan overskridelsene innenfor Kultur 
og oppvekstavdelingen kunne skje. I tillegg vil rapporten gi svar på hvorfor det skjedde, og 
hvilke tiltak som er gjort for å hindre at dette skjer igjen.  Bakgrunnen for saken er den 
kraftige budsjettsprekken som ble kjent gjennom økonomirapporten i november 2013 (ca.15 
millioner dersom en ser bort fra budsjett-tilføringer i 2013 som ikke ble videreført i 2014). 

Rapporten handler utelukkende om kultur og oppvekstavdelingen, og et uttalt mål er at denne 
avdelingen skal innarbeide de samme rutinene som allerede fungerer godt innen helse og 
omsorg, teknisk avdeling og sentraladministrasjonen. 

Det økonomiske merforbruket klarte ikke avdelingen å dekke innenfor egen økonomiske 
ramme. Dette til tross for at avdelingen tidligere hadde rapportert at så ville skje.  

På bakgrunn av det ovenstående blir rapporten bygd opp rundt følgende spørsmål: 
• Hva har skjedd?  
• Hvordan kunne dette skje? 
• Hvorfor ble dette ikke oppdaget? 
• Hva kan en gjøre for å unngå at det skjer igjen? 

Strukturen på rapporten er at det først kommer bakgrunn for saken, deretter 
hovedkonklusjonene i rapporten. Videre går rådmannen dypere inn på de enkelte 
konklusjonene, her også med tiltak for å hindre at dette skal skje igjen.  
I rapporten er det vedlegg som er med på å forklare og eksemplifisere det som skjedde. 
 

Utover høsten 2013 var det flere indikasjoner på at den økonomiske situasjonen innen Kultur 
og oppvekst ikke var under kontroll. Hovedfunnene i rapporten forsterker dette inntrykket.  

I rapporten vil rådmannen peke på funn som er gjort og som det må lages bedre rutiner på 
innenfor kultur og oppvekstavdelingen. Dette er det tatt tak i fortløpende og kommer til 
uttrykk gjennom tiltak og administrative vedtak som er utført – og som beskrives i denne 
rapporten.  

Rådmannen la tidlig i prosessen opp til at kontrollutvalget skulle behandle innholdet i saken, 
og at formannskapet som økonomiutvalg skulle behandle det økonomiske aspektet. 
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I perioden fra økonomirapporten kom i november 2013 fram til rapporten blir lagt fram for 
kontrollutvalget, har rådmannen orientert kontrollutvalget om foreløpige funn og fremdriften i 
arbeidet (3 møter). 

Hovedkonklusjonene i rapporten 

1. Kultur og oppvekstavdelingen var organisert på en måte som gjorde det lettere at 
feil og mangler kunne oppstå. Utøver og kontrollfunksjonen var samlet i en og 
samme rolle 

2. Bemanningen i staben har vært lav 

3. Budsjetteringen og rapporteringen har vært feil og mangelfull 

4. Hjemmelsregisteret har hatt feil og mangler 

5. Kompetansemessige utfordringer i avdelingen  

6. Avdelingen har tidligere vært i økonomisk balanse, dette gjorde at det ikke var 
grunn til uro når det gjaldt den økonomiske situasjonen 

I vedlegg 1 fremkommer en mer detaljert redegjørelse. Vedlegget er unntatt offentlighet ihht 
forvaltningsloven § 13.  

Historikk. 

I Eigersund kommune ble levekårsavdelingen delt i to avdelinger fra 2013, Helse og omsorg 
og Kultur og oppvekst. Innefor ansvarsområdet til kultur og oppvekst ligger åtte kommunale 
grunnskoler, seks kommunale barnehager, kulturskolen, kulturhuset og bibliotektjenesten. I 
tillegg tre ansvarsområder som dekker flere kommuner, PP tjenesten, barnevernet, og 
voksenopplæringen.  
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Utvikling budsjett og regnskap i KO
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Kultur- og oppvekst - Netto driftsresultat 2002-2013
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Mindreforbruk

Ser vi på oversikten over utviklingen av budsjett og regnskap fra 2002, ser vi at det er en jevn 
og tildels stor økning innen avdelingen. Tabellen er justert for at levekår var en avdeling fram 
til 31.12.12. og er derfor sammenlignbar over tid. Utgiftene har økt fra ca. 135 millioner i 
2002 til 339 millioner i 2013. (økning på 251% ). Tabellen viser og at det var et hopp fra 2010 
(225 mill) til 2011 (310 mill). Dette skyldes i hovedsak ny forskrift i barnehage som sier at 
alle som er født før 1. september f. eks 2011 er sikret barnehageplass fra august 2012. Dette 
medførte større utgifter på barnehagesektoren. 

 

 

 

 

 

Denne figuren viser mindre og merforbruk innen avdelingen fra 2002-2013. Den viser at det 
har vært stor variasjon. Noe av merforbruket fra 2008-2011 er kjent, og har sin naturlige 
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Vikarutgifter (konto 10200 - 10207) - Utvikling 2008 til 2013 KO
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forklaring. Dette ble det redegjort for gjennom økonomirapporter det aktuelle året. Når en går 
fra 2011 fram til i dag, ser hovedtallene tilfredsstillende ut. Ved å gå bak tallene blir 
inntrykket et annet. 

Budsjettering 

Etter å ha gått gjennom budsjett og regnskap for de ulike enhetene i perioden fra 2002, kan 
det se ut som det skjer en endring i måten å budsjettere på fra 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ser vi en tabell som viser oversikt over vikarutgifter, budsjett og regnskap. Denne viser at 
det er samsvar mellom budsjett og regnskap fram til 2010, så blir det et sprik. Det kan se ut 
som vikarutgiftene er blitt underbudsjettert. Legg merke til at regnskapet viser at det brukes 
omtrent like mye vikarutgifter i hele perioden fra 2008-2013 (variasjon mellom 9,5 mill-13 
mill), mens budsjettet går ned mot 5,5 mill. Ser en på kontoen 10200-10207 vil budsjettet for 
2012 være omtrent 5 millioner for lavt og tilsvarende tall for 2013 er ca. 6 millioner. Et annet 
eksempel på feil budsjettering er Hellvik barnehage som er budsjettert som en barnehage med 
3 avdelinger, mens den i virkeligheten er en 4 avdelings barnehage. 

Dersom en går videre og ser på tilleggsbemanning og engasjementstillinger, ser vi noe av det 
samme. Det er variasjon fra år til år, men budsjett og regnskap samsvarer fra år til år. Fra 
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Tilleggsbemanning og engasjement / prosjektstillinger (konto 10300-10301) - 
Utvikling 2008 til 2013 KO 
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Tiltak: 

 Rutinene rundt budsjettarbeidet er endret. Det er foretatt en kraftig innskjerping når det 
gjelder rapportering på kostnader på den enkelte enhet. 

2011 viser tabellen at budsjett og regnskap ikke samsvarer. Vi ser og at de budsjetterte 
utgiftene for 2013 er mye lavere (3 mill) enn de faktiske utgiftene.  

 

 

Organisering av økonomi- og personalfunksjonen:  

Frem til 2004 var undervisningspersonalet tilsatt i Eigersund kommune, mens lønn, 
hovedtariffavtale og hovedavtale ble fastsatt av staten. I tidligere organisasjonsprosjekter 
valgte en å flytte stabsfunksjoner knyttet til økonomi og personal fra avdelinger og inn i 
stabsavdeling for økonomi og personal. En valgte imidlertid en delt løsning: stabsfunksjoner 
til rådmannen følger opp helse/ omsorg, teknisk og sentraladministrasjonen. Ansvar for 
økonomi/ personalfunksjon for kultur og oppvekst ble lagt i stab til levekårssjefen/ 
kommunalsjef kultur og oppvekst (fra 1.1.2013). Det var flere grunner for dette: som tidligere 
nevnt hadde en et eget avtaleverk for undervisningspersonalet, personen i stillingen på det 
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tidspunkt hadde skolefaglig kompetanse og det var driftsmessige ulemper med at en hel 
stilling skulle forholde seg til to forskjellige stabsavdelinger.  

Rådmannen har vedtatt at delegert ansvar for økonomi/ personal flyttes fra kommunalsjef 
kultur og oppvekst til kommunalsjef økonomi/ kommunalsjef personal gjeldende fra 
01.08.2014. Dette vil sikre en likebehandling av alle avdelingene i kommunen.  

 

Lovpålagte tjenester. 

Mye av det tjenestetilbudet som ligger under Kultur og oppvekst er lovpålagt. Dette gjelder 
skoler, PP- tjenesten, barnevernstjenesten, etter hvert barnehager og Voksenopplæring. 
Innenfor flere av disse feltene har det skjedd endringer i Eigersund som viser lik tendens som 
ellers i fylket og landet. Figuren under viser utviklingen av spesialundervisningen i hele 
landet sammenlignet med Eigersund. Figuren viser andel av elevene i grunnskolen som har 
spesialundervisning. På landsbasis er det en økning fra 6% i 2002 til 8,6% i 2012 av elevene 
som har spesialundervisning. I samme perioden for Eigersund ser vi at kommunen fra 2002 til 
2006 lå under landet forøvrig. Fra 2006 er det flere elever i Eigersund kommune som mottar 
spesialundervisning. Vi ser og at avstanden mellom landet forøvrig og Eigersund kommune 
øker noe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den samme tendensen gjelder innenfor flere av de lovpålagte tjenestene avdelingen skal gi, 
spesielt barnevern og barnehager.   

Grafen over viser prosentandelen elever som får spesialundervisning i skolen. I Eigersund 
kommune har elevtallet i hele perioden fra 2002 til 2013 vært stabilt rundt 2000. Andel som 
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Tiltak 

Rådmannen har endret rutinene for å fange opp eventuell ressursøkning på lovpålagte 
tjenester innen Kultur og oppvekstavdelingen. En ytterligere forbedring skal skje gjennom tett 
samarbeid med helse og omsorgavdelingen  
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Andel lærertimer

får spesialundervisning har dermed økt fra ca 80 elever i 2002 til 220 elever i 2013. I tillegg 
viser figuren under at de elevene som trenger ekstra hjelp har mer sammensatte problemer og  

 

trenger derfor mer hjelp. Figuren viser at prosentandelen av lærertimer som går til 
spesialundervisning øker mer enn andelen elever i perioden. 

Dette er tatt med i rapporten for å vise at det innen Kultur og oppvekstavdelingen er flere 
oppgaver som er ressurskrevende, og som Eigersund kommune må ha klare strukturer på å 
fange opp. Rådmannens vurdering er at dette er et av hovedfunnene i rapporten. 

 

Drift fra november 2013-juni 2014 

Staben innen kultur og oppvekst består av kommunalsjef, skolefaglig ansvarlig, rådgiver, 
barnehagekonsulent og merkantil konsulent. Arbeidsoppgavene til de ulike er sammensatt og 
går delvis i hverandre. Når det gjelder driften på kultur og oppvekstavdelingen hadde  "KO 
saken" små  innvirkning i 2013. I perioden fra november 2013 og frem til nå har det vært 
gjennomført en omfattende kartlegging i avdelingen – noe som har medført at andre oppgaver 
har blitt nedprioritert.    

Det har vært gjennomført kartleggingssamtaler med samtlige enhetsledere. Disse vil bli 
involvert på en annen måte fremover, slik at dette blir i tråd med det som gjøres ellers i 
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kommunen. I og med at avdeling for kultur og oppvekst har hatt egne stabsfunksjoner knyttet 
til personal/ økonomi har de blitt fulgt opp på en mer detaljert måte enn andre avdelinger. Det 
er gitt – og vil bli gitt ytterligere– nødvendig opplæring til ledere innenfor dette området. 

Fra august 2014 skal de arbeidsoppgaver inne personal og økonomi som tidligere lå i staben 
til kultur og oppvekst deles på personal og på økonomi. 

På bakgrunn av dette vil organisasjonen være enda bedre rustet til å drifte avdelingen 
framover. Rådmannen mener det blir bedre med fagpersoner som tar seg av personal og 
økonomidelen innen Kultur og oppvekst. Det vil fortsatt være behov for tett og god 
oppfølging av enhetslederne. 

 

Hvordan kunne dette skje? 

Sviktende bruk av rutiner i budsjettarbeidet 

• I arbeidet med å legge detaljbudsjett for kultur og oppvekstavdelingen viser rapporten 
at det ikke har vært tilstrekkelig kunnskap innen dette feltet.  

Bemanningsmessige forhold 

• Eigersund kommune har lav bemanning administrativt.  

• Fag, personal og økonomifunksjonen lå til en stilling 

• Personal og økonomifunksjonen lå i stab på avdelingen  

Nye folk i sentrale posisjoner 

• Fra mars 2013 ble det tilsatt ny kommunalsjef i avdelingen for kultur og oppvekst. 
Avdelingen gikk i balanse i både 2011 og 2012 og det var ikke noe som tilsa at det 
måtte settes inn ekstra kontrollfunksjon i forhold til økonomi 

• Fra august 2013 ble det ansatt barnehagekonsulent 

 

Arbeid med hjemler.  

Gjennomgangen av hjemmelsregisteret har vist at dette registeret er beheftet med feil og 
mangler.  Hjemmelsregisteret er en oversikt over hvem som arbeider på de ulike enhetene. 
Dette er helt sentralt for kunne budsjettere lønnsmidler på de enkelte enhetene. I tråd med 
endrede rutiner skal alle enhetslederne innen avdelingen få ytterligere opplæring og klare 
instrukser på hva de skal rapportere på. 
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Tiltak 

De enkelte enhetene innen Kultur og oppvekst skal til enhver tid ha et oppdatert 
hjemmelsregister som viser hvor mange som arbeider på enheten. Det er etablert rutiner som 
skal sikre dette.  

Ledere innen Kultur og oppvekst skal ha samme ansvar for rapportering som ledere ellers i 
Eigersund kommune. Det blir fortløpende gitt nødvendig opplæring. 

 

 

 

 

 

Kontrollrutiner 

Eigersund kommune har en organisasjonsstruktur som i stor grad legger opp til at det er de 
samme personene som utfører mange  av de oppgavene som gjøres sentralt. Fordelen med 
dette er at det går lite av innbyggernes penger til stabsfunksjoner og byråkrati. Samtidig viser 
mange av de funnene som kommer frem i denne rapporten at det er en balanse på hvor lavt en 
kan gå i forhold til administrative ressurser, før systemet blir for sårbart. Som organisasjon må 
kultur og oppvekstavdelingen bli mindre personavhengig enn det som har vært tilfellet fram 
til nå. 

Økonomiske konsekvenser 
 
I forbindelse med regnskapet 2013 har rådmannen anslått at de økonomiske konsekvensene 
knyttet opp mot KO-saken utgjør 15 millioner kroner. Dette er ikke engangsforhold, men 
forhold knyttet opp mot ulike ansettelser. Dvs. at utgiftene vil løpe så lenge 
ansettelsesforholdene eksisterer. Konkret betyr dette at vi har fått etablert faste løpende 
utgifter som gir konsekvenser for både 2014 og 2015. 

 
Administrative vedtak gjort i perioden fra november 2013 til mai 2014  
 
Gjennom hele perioden har rådmannen gjort administrative vedtak fortløpende. Disse 
vedtakene er kommunisert ut til de det gjelder etter hvert som vedtakene er fattet.  
 
Før en går nærmere inn på de ulike tiltakene følger her en forklaring på noen av de kodene 
som det blir referent til. 
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 Vedtak:  
 Det skal være tydelig skille mellom funksjon 201(ordinær drift) og 211  
  (barn med ekstra behov). Dette er gjort kjent til aktuelle ledere 

 

Forklaring på ulike ansvar brukt på avdelingen 

201 Dette er ordinær barnehagedrift. Det er dette som gir grunnlag for støtten til de 
private barnehagene. 

211 Utgifter knyttet til barn med spesielle behov innen barnehagedrift. 

2500 Eget ansvar der assistenter og miljøterapeuter som arbeider i funksjon 211 er 
plassert 

2502 Eget ansvar der spesialpedagogene som arbeider i funksjon 211 er plassert 

2520-
2570 

Ansvarsområde for de ulike kommunale barnehagene 

2210-
2270 

Kommunale grunnskoler 

 
Utførte vedtak 
 
Desember 2013:  

 
Dette vedtaket ble gjort på bakgrunn av samtaler med styrerne i de kommunale barnehagene. 
Gjennom samtaler med disse og gjennomgang av den enkelte barnehage, såg arbeidsgruppa 
fort at det måtte ryddes i dette forholdet. Tidligere var det ansatte som hadde deler av 
stillingen på ulike ansvar og ulike funksjoner. Dette var uoversiktlig både for den enkelte 
barnehagen og for arbeidstakerne.  
  
 
 
 
 

  
 Dette vedtaket følger som en naturlig konsekvens av det forrige. Når det blir et tydeligere 

skille på funksjonene 201 og 211, blir det naturlig at de som arbeider i funksjon 211 ligger på 
 samme ansvar. Utfordringen med denne endringen er hvem som har personalansvaret for de 
 som arbeider på ansvar 2500 eller 2502. Dette er det ikke gjort endelig beslutning på. Pr. dato 
 ligger personalansvaret fortsatt på den enkelte barnehagestyrer. 
 

 
 

Vedtak:                                                                                    

 Alle som arbeider i funksjon  211, skal ligge på ansvar 2500 eller 2502 

Side 79 av 158



Vedtak:  

En videreutvikler dagens system for å angi kode for tilsettingsforhold i lønns-og 
personalsystemet med å utvide med kode for faste ansatte uten fast 
hjemmelstilknytning.  

 

Februar 2014 
 
 
 
 
 
Innenfor skole og barnehage viste gjennomgangen på enhetsnivå at flere av de som arbeidet 
deltid og som var i vikariat, var ansatt i samme hjemmel. Denne ordningen gjorde det 
vanskelig å holde oversikten på hvor mange som var ansatt på de ulike enhetene. I ryddingen 
på enhetene får alle ansatte et hjemmelsnummer som de eier, og som viser 
ansettelsesforholdet de har i Eigersund kommune 
 
 

 
 
 
 

 
Dette vedtaket ble gjort for å forenkle rapporteringen fra enhetene. På barneskolene er det 
mange fagarbeidere og assistenter som arbeider både i skolen, i SFO og på noen skoler i 
forsterkede avdelinger. Leder på enhetene bruker disse fleksibelt innenfor den stillingen den 
enkelte har. I et skoleår kan fordelingen for en som er ansatt i 80% være 40% på skole og 
40% på SFO, mens neste skoleår kan fordelingen være 50% skole og 30% SFO. Vi ønsker at 
leder skal kunne beholde denne fleksibiliteten. To ganger i året (juni og desember) sender 
leder av enheten inn hvordan denne fordelingen er. Hvis det er endringer i løpet av skoleåret, 
sendes disse fortløpende. 
 

Bedre oversikt over tilsettingsforhold innen KO:  

 

I kommunens lønns- og personalsystem er det ulike koder som viser tilsettingsforholdet til 
ansatte. Dersom en er fast ansatt har en kode AF. Er en fast ansatt som 
undervisningspersonale har en koden UF, går en i turnus TF. Er en ute i fødselspermisjon har 
en koden FØ. En har også koder for ulike vikarforhold: UV (vikar undervisningspersonale), 
VT (vikar turnus). På den måten kan en enkelt sortere de ulike tilsettingsforholdene.  

Innen kultur og oppvekst er det andre rekrutteringsutfordringer enn for andre avdelinger i 
kommunen. Hovedtyngden av rekruttering skjer i forbindelse med nytt skole/ barnehageår, og 

Vedtak 

Samlehjemler blir avsluttet (088 og 099). Alle ansatte skal knyttes til en hjemmel. 

Vedtak 

Slår sammen funksjon 10100, 10101 og 10102 til lønn faste stillinger og oppretter nytt ansvar 
på hver skole 
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alle kommuner ønsker da å få tak i kvalifisert personale. Erfaringsmessig vet en at en viss 
andel av de ansatte i avdelingen vil gå ut i svangerskapspermisjoner, delvis AFP og lignende. 
Det kan derfor være hensiktsmessig å tilsette flere kvalifiserte ansatte enn det en har ledige 
faste stillinger til på våren. For å holde oversikt og kontroll over dette vil en lage en egen 
kode for søkere som får fast ansettelse uten en fast konkret hjemmel. Det kan være at de som 
fast ansatt første skoleår f.eks må være vikar i et svangerskapsvikariat. Disse kan få koden FV 
(fast ansatt vikar) En vil ta kunne ta ut en oversikt over hvem disse er, og når en får en fast 
ledig hjemmel flytte aktuell ansatt over i denne hjemmelen. På den måten vil en få alle 
innplassert i faste hjemler over tid.  

Kobling av hjemler og tilsettingsprosess:  

I øvrige avdelinger i kommunen er det slik at det er leders ansvar å melde en stilling ledig, 
skrive annonse og knytte denne til aktuell hjemmel. Når selve tilsettingen foretas 
fremkommer det i protokollen hvilken hjemmel den ansatte er tilsatt i – samt i 
ansettelsesbrevet. Når lønn skal meldes inn knyttes ansatt til hjemmel. På den måten har en et 
system som fanger opp endringer som skjer i forbindelse med at ansatte slutter og starter i en 
stilling. 

En er nå i gang med opplæringstiltak for å sikre at ledere innen kultur og oppvekst blir mer 
involvert i tilsettingsprosesser og kontroll av hjemler. Dette for å sikre en likebehandling av 
alle avdelinger i kommunen. Hovedtyngden av denne opplæringen vil starte etter 01.08.2014 i 
forbindelse med at ansvar for økonomi/ personalforhold endres.  

Godkjenning av hjemler: 

I dag er det slik at nye hjemler godkjennes av rådmannen ihht politiske eller administrative 
vedtak. Etter godkjenning opprette personalseksjonen hjemmelen i hjemmelsregisteret. Ved 
tilsetting knyttes ansatt mot aktuelt hjemmelsnummer gjennom tilsettingsbrevet. Når ansatt 
slutter fjernes den fra hjemmelstilknytningen når lønnen stoppes. På den måten får en et 
”levende system”. Rådmannen har fattet følgende vedtak:  

 

 

 

 

 

 

Vedtak 

Fra 01.07.2014 godkjenner aktuell kommunalsjef hjemmel i tråd med politisk vedtak og sender 
den til personalseksjonen for videre registrering 
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Oppsummering  

Kultur og oppvekstavdelingen var organisert på en måte som gjorde det lettere at feil og 
mangler kunne oppstå. Utøver og kontrollfunksjonen var samlet i en og samme rolle. 
Rådmannen har fattet tiltak som har endret denne strukturen. Fra 1. august 2014 er denne 
funksjonen delt mellom økonomi og personalavdelingen. Bemanningen i staben til kultur og 
oppvekst har vært lav. Rapporten viser at det vil være en styrke at sentrale funksjoner er 
knyttet til fagmiljø. Mye av det som er knyttet til de økonomiske konsekvensene ligger i feil 
og mangler i budsjettering og rapportering. Her har rådmannen satt inn tiltak som skal sikre at 
både rapportering og budsjetteringen blir bedre.  

Mye av arbeidet knyttet til denne saken handler om å rydde i hjemmelsregisteret på den 
enkelte enhet. Dette registeret har inneholdt feil og mangler på alle enhetene. Det har vært et 
omfattende arbeid å få oppdatert disse listene.  

~ o ~ 

  

Vedlegg 1:  Personalmessige forhold (Unntatt offentlighet jf. fvl § 13) 

Vedlegg 2: Status innfor de enkelte enhetene  (Unntatt offentlighet jf. fvl § 13) 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.06.2014
Arkiv: :FE-210, TI-&00
Arkivsaksnr.:
14/1197
Journalpostløpenr.:
14/16602

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
022/14 Kontrollutvalget 10.06.2014

Forslag til reglement for finansforvaltning i Eigersund 
kommune.
  
Sammendrag:
Kommunestyret skal minst en gang i hver kommunestyreperiode vedta et reglement 
for kommunens finansforvaltning. Dette er p.t. ikke utarbeidet for inneværende 
periode, jfr. Rogaland revisjons årsberetning av 03.04.14.

Kravene til kommunens finansforvaltning og innholdet i finansforvaltningsreglementet 
følger av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (FOR-2009-
06-09-635) jfr. kommuneloven § 52 nr. 2. Forskriften  er heretter benevnt 
«Finansforvaltningsforskriften».

Vedlagt følger et første utkast til finansforvaltningsreglement mottatt fra 
Kommunalsjef økonomi, Tore L. Oliversen. Finansforvaltningsforskriften med 
kommentarer er vedlagt utkastet til reglement. Kommunalsjef økonomi vil fremlegge 
saken i kontrollutvalgets møte 10. juni.

Det er kommunestyret som skal vedta finansforvaltningsreglementet. Imidlertid 
tilligger det kontrollutvalget å føre tilsyn og kontroll med den kommunale 
forvaltningen, jfr. Kontrollutvalgsforskriften (FOR-2004-06-15-905) § 4. Det er således 
naturlig at kontrollutvalget forelegges forslaget til uttalelse før den videre behandling i 
kommunestyret.  

Finansforvaltningsforskriften § 3 setter følgende rammer for reglementet:

 Kommunestyret skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en 

forsvarlig økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende 

betalingsforpliktelser. 

 Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller 

fylkeskommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko i sin finansforvaltning.

 Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal det 

legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

 Det skal i kommunen eller fylkeskommunen være kunnskap om finansforvaltning som 

til enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen eller fylkeskommunen kan utøve sin 
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finansforvaltning i tråd med sitt finansreglement. Dette gjelder også når kommunen 

eller fylkeskommunen kjøper finansforvaltningstjenester fra andre.

Kommunalsjef økonomi kommenterer at det er foreslått et strengt reglement, hvor 
det foreslår ingen aksjeplasseringer eller finansielle instrumenter utenom 
fast/flytende rente. Dvs. at renteswapper er holdt utenfor. Årsakene til dette er at det 
er begrenset med ressurser til å følge opp finanssiden og hvor det er et spørsmål om 
hvor mye ressurser en skal bruke til oppfølgning. I tillegg til dette ønsker en å 
redusere operasjonell risiko mest mulig. Dette er et forhold som er diskutert med 
aktører i finansmarkedet og det er delte oppfatninger - alt etter hvilke produkter en 
formidler. Dette er et forhold en ønsker å trekke frem for kontrollutvalget og slik at en 
kan få innsikt eller mulighet til å korrigere.

Reglementet skal kvalitetssikres av en uavhengig instans før det vedtas i 
kommunestyret, jfr. Finansforvaltningsforskriften § 5. Uavhengig instans er Rogaland 
Revisjon. Deres uttalelse til forslaget følger også vedlagt denne sak.

Rådmannen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret
(ved tertialrapporteringen) som viser status for kommunens finansforvaltning. I tillegg 
skal administrasjonssjefen etter årets utgang legge fram en rapport for 
kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen gjennom året og status ved 
utgangen av året.

Kontrollutvalget bør være orientert om rapporteringen av status for kommunens 
finansforvaltning. Sekretariatet foreslår derfor at kontrollutvalget ber om at 
Rådmannens rapporter til kommunestyret om status for kommunens finansforvaltning 
iht. reglementet pkt. 1.4 rutinemessig oversendes kontrollutvalget som 
orienteringssak. 

Saksgang:
Avgjøres av kommunestyret:

Forslag til vedtak 03.06.2014:

1. Kontrollutvalget ber om at Rådmannens rapporter til kommunestyret om status 
for kommunens finansforvaltning iht. reglementet pkt. 1.4 rutinemessig 
oversendes kontrollutvalget som orienteringssak.

2. For øvrig tas saken til orientering og videresendes for behandling i 
kommunestyret.

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av sammendrag.

~ o ~
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Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
344253 Reglement for finansforvaltning - Eigersund kommune
344274 Erklæring om Eigersund kommunes finansforvaltningsreglement

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 03.06.2014
Reglement for finansforvaltning - Eigersund 
kommune

3 I 03.06.2014 Rogaland Revisjon IKS
Erklæring om Eigersund kommunes 
finansforvaltningsreglement

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.06.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/1194
Journalpostløpenr.:
14/16587

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
023/14 Kontrollutvalget 10.06.2014

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets  møte 
29.4.2014
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 03.06.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.4.2014 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
344251 Protokollen - Kontrollutvalgets møte - 29. april 2014.doc
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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
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.06.2014
Arkiv: :FE-151
Arkivsaksnr.:
14/1198
Journalpostløpenr.:
14/16597

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
024/14 Kontrollutvalget 10.06.2014

Tertialrapport Rogaland Revisjon per.  30.4.2014
  

Sammendrag:
Tertialrapport fra Rogaland Revisjon som viser hvor mange timer som er brukt på deres 
arbeid per 30.04.2014 følger vedlagt. 

KOMMENTAR:
Rapporten viser et timeforbruk til forvaltningsrevisjon (FR) på 266 t. Timene relaterer seg til 
gjennomført prosjekt «Oppfølging psykisk helsevern» og prosjektet «Eiendomsforvaltning, 
drift og vedlikehold» som fremlegges i dette møtet. Budsjettert forbruk på FR totalt i 2014 er 
350 timer. Kontrollutvalget har selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk 
IKS i bestilling, med en ramme på inntil 120 timer for Eigersund kommunes vedkommende. 
Det er således ikke rom for flere bestillinger innenfor rammen av årets budsjett.

Rapporten viser er timeforbruk på totalt 464 timer på rapporteringstidspunktet mot budsjettert 
820 timer for hele året totalt. 

Det vises for øvrig til revisors kommentarer til forbruk 2014 og budsjett 2014 i 
tertialrapporten.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak 03.06.2014:
Tertialrapporten tas til orientering.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

~ o ~

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
344254 Tertialrapport  - kontrollutvalgets budsjett - 1. tertial 2014
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 30.04.2014 Rogaland Revisjon IKS
Tertialrapport  - kontrollutvalgets budsjett - 1. 
tertial 2014

Parter i saken:
Ingen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.06.2014
Arkiv: :FE-410
Arkivsaksnr.:
14/1193
Journalpostløpenr.:
14/16761

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
025/14 Kontrollutvalget 10.06.2014

Gjennomgang av tilsettingsprosess
  

Sammendrag:
I kontrollutvalgets møte 29. april 2014 ble det fremlagt et internt notat fra Rådmannen 
v/informasjonsjef Leif E. Broch samt en kronologisk sync. matrise vedrørende 
prosessen med tilsetting av konsulent Lars Kolnes i midlertidig prosjektstilling i 
tilknytning til etableringen/omstruktureringen av kommunalt foretak (KF) for havn, 
næring og tomteutvikling. 

Saken ble behandlet som sak 7 under KON-017/14 i kontrollutvalgets møte 29. april 
2014. Utvalget fant at en ikke hadde tilstrekkelig dokumentasjon til å ta stilling til 
saken og ba sekretariatet om å gjennomgå dokumentasjonen og legge frem saken til 
neste møte. Kontrollutvalgets leder Sølvi Ege ble gitt fullmakt til å avtale de 
økonomiske rammene for denne gjennomgang. 

Vedlagt følger notat fra Deloitte Advokatfirma hvor våre vurderinger og konklusjoner 
er inntatt. 

Hovedobservasjoner:

 Det konkluderes under noe tvil med at det ikke var i strid med lovverket eller 
kommunens ansettelsesreglement å foreta en midlertidig ansettelse uten en 
forutgående utlysning av stillingen. 

Konklusjonen beror på en skjønnsmessig vurdering og er derfor  
forbundet med noe usikkerhet. Se våre kommentarer og forutsetninger i 
notatets del 3.

 Rådmannen har brutt kommunens ansettelsesreglement ved å ikke foreta en 
reell forutgående drøftelse med Fagforbundet, Delta og Nito før ansettelsen ble 
besluttet. Forutgående drøftelse var et vilkår for å kunne foreta ansettelse iht. 
reglementets pkt. 4.2. 

 Vi har bemerkninger til formalia vedr. utforming og innhold i den første 
arbeidsavtalen av 02.01.14. Vi har også kommentarer vedr. registrering 
av nye foretaksopplysninger for det nye/endrede KF. Se pkt. 3.3. 
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 Eigersund kommunes ansettelsesreglement har et forbedringspotensial 
mht. klarhet og sammenheng mellom bestemmelsene. (Reglementet er 
sist revidert i 2008). 

Noen deler av notatet – som gjengir eller referer til innhold i Kolnes` 
ansettelsesavtaler - er inntil videre unntatt offentlighet iht. kommuneloven § 31 nr. 2 
jfr. offtl. § 23. Spørsmålet om unntak fra innsyn er oversendt fra rådmannen til 
Fylkesmannen for vurdering. Etter det sekretariatet kjenner til foreligger det ikke en 
avgjørelse enda. De deler av notatet som er unntatt offentlighet er sladdet i 
saksdokumentene som er offentlig tilgjengelige. Fullstendig notat er distribuert til 
kontrollutvalgets medlemmer, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 5

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget

Forslag til vedtak 05.06.2014:

Det formuleres ingen forslag til vedtak før møtet da det antas at saken vil bli undergitt en 
bred drøftelse i møtet 10. juni 2014.  Det vises til den nærmere redegjørelse i vedlagte notat.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kontrollutvalget, sak 017/14.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

~ o ~

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
344524 Vurdering av tilsettingsprosess - offentlig versjon

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 04.06.2014
Deloitte Advokatfirma 
AS

Vurdering av tilsettingsprosess - offentlig versjon

3 I 04.06.2014
Deloitte Advokatfirma 
AS

Vurdering av tilsettingsprosess - lukket versjon

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.06.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/1191
Journalpostløpenr.:
14/16562

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
026/14 Kontrollutvalget 10.06.2014

Referatsaker til kontrollutvalgets møte 10.6.2014
  

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 03.06.2014:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 14/4047 U 04.02.2014
Planteknisk utvalg, 
Kontrollutvalget 
Formannskap

Mai 2014 - Rapportering på 
vedtatte politiske bestillinger

2 14/3968 I 21.01.2014
Skatteoppkreveren i 
Eigersund

Årsrapport for 2013 -
skatteoppkreveren

3 14/13659 I 02.05.2014
Samferdselsdeparte
mentet

Vedtak i klagesak om 
forvaltning av havnekapital 
etter havne- og 
farvannsloven - Eigersund 
kommune

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
322850 Mai 2014 - Rapportering på vedtatte politiske bestillinger
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322730 Årsrapport for 2013 - skatteoppkreveren

339352
Vedtak i klagesak om forvaltning av havnekapital etter havne- og farvannsloven -
Eigersund kommune
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon interne tjenester

  
  

Formannskap, planteknisk utvalg, kontrollutvalget

Vår ref.: 14/4047 / 14/220 / FE-033 Dato: 23.05.2014

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

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

Mai 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.

Mai 2014 – Rapportering på vedtatte politiske bestillinger (14/15388)

I løpet av 2013.

Tidlig 2014.

Mai 2013 – KS 042/13

Høsten 2014

KS-78/13
16.12.2013

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

12.5.2014

16.06.14

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.

Mai 2014 – Rapportering på vedtatte politiske bestillinger (14/15486)

16.6.2014

Høsten 2014
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KS-78/13
16.12.2013

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

Høsten 2014

KS-78/13
16.12.2013

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

Våren 2014

KS-78/13
16.12.2013

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

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.
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KS-78/13
16.12.2013

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

FS-78/13
27.11.2013

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

24/3 - 2014.

KS-78/13
16.12.2013

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

KS-028/14 Kulturminnekompetanse - byantikvarstilling
12.05.14

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
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FS-88/12 
12.12.2013

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

KS-053/13
30.09.2013

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

KS-060/13
30.09.2013

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

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

som egen sak 31.12.2013.

31.12.2013

KS-069/13
28.10.2013

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund kommune 2013

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

15.06.2013

KS-075/13
28.10.2013

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

01.12.2014

KS-082/13
16.12.2013

Opplevelseskortet
2. Ordningen med opplevelseskortet evalueres våren 2015.

Våren 2015
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.06.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/1195
Journalpostløpenr.:
14/16588

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
027/14 Kontrollutvalget 10.06.2014

Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 10.6.2014
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 03.06.2014:
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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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