
 
 

Utvalg: Kontrollutvalget 
Møtedato: 10.06.2014 Møtested: Kantinen, 3 etasje 
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:45  
Sak – fra / til: 019/14 - 027/14 
 
 
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 Ketil Helgevold var tilstede under sak 020 og 021. 
 Kommunalsjef Personal Kristin Bø Haugeland var tilstede under sak 020,021,025. 
 Kommunalsjef Økonomi Tore Oliversen var tilstede under sakene 

019,020,021,022,025 
 Kommunalsjef Kultur og Oppvekst Eivind Galtvik var tilstede under sak 020 og 

021. 
 Informasjonssjef Leif Broch var tilstede under sak 019,020,021,025,027 
 Mette Aamodt fra Rogaland Revisjon var tilstede under sak 019,020 og den  åpne 

delen av sak 021. 
 
 
Merknader til møtet: 

  
 
 
 
 
 

 
 

Sølvi Ege  
Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Kontrollutvalget 



 
 
 
 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (5): 
 

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 

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.  

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  

 
 
 
 



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

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. 
 
 
10.06.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Rapporten ble presentert av Mette Aamodt fra  Rogaland Revisjon og deretter drøftet. 
 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret: 
 
1.  Rådmannen legger fram en overordnet vedlikeholdsplan så snart som mulig, slik at blant 

annet enkeltbygninger der det foreligger fare for arbeidsmiljøet blir prioritert for 
nødvendig vedlikehold. Rådmannen bes for øvrig om å følge opp de anbefalinger til 
forbedringer som fremgår. 

 
2.  Det opprettes en egen budsjettpost for planmessig vedlikehold under budsjettpost 

eiendomsforvaltning 
 
3.  For øvrig tas rapporten til orientering. 
 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) fremmet slikt alternativt forslag: 
 
1. Kontrollutvalget har merket seg de positive momentene som er fremhevet i rapporten 

samt de langsiktige utfordringer som foreligger. 
 
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret: 
 
2.  Rådmannen legger fram en overordnet vedlikeholdsplan så snart som mulig, slik at blant 

annet enkeltbygninger der det foreligger fare for arbeidsmiljøet blir prioritert for 
nødvendig vedlikehold. Rådmannen bes for øvrig om å følge opp de anbefalinger til 
forbedringer som fremgår. 

 



3.  Det opprettes en egen budsjettpost for planmessig vedlikehold under budsjettpost 
eiendomsforvaltning 

 
4.  Rådmannen arbeider videre med politisk forankring, kommunikasjon, felles forståelse for 

vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid. 
 
5. For øvrig tas rapporten til orientering. 
 
Votering: 
Liv Tone Øiumshaugens forslag falt med 2 mot 3 stemmer. Svein Olav Tengesdals forslag ble 
vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
 
KON-019/14 Vedtak: 
 

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret: 
 

1.  Rådmannen legger fram en overordnet vedlikeholdsplan så snart som mulig, slik 
at blant annet enkeltbygninger der det foreligger fare for arbeidsmiljøet blir 
prioritert for nødvendig vedlikehold. Rådmannen bes for øvrig om å følge opp de 
anbefalinger til forbedringer som fremgår. 

 
2.  Det opprettes en egen budsjettpost for planmessig vedlikehold under 

budsjettpost eiendomsforvaltning 
 

3.  For øvrig tas rapporten til orientering. 
 

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer 
 
 

020/14: Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014  
 

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. 

 
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. 

 
 
 
10.06.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Kontrollutvalgets leder innledet og åpnet for fri diskusjon. 
 
 
 



Økonomirapporten ble drøftet. Kommunalsjef økonomi svarte på spørsmål og opplyste at det 
jobbes med omlegging av økonomirapporteringen der det rapporteres på avdelingsnivå 
regelmessig. Dette vil vise tiltak og effekt.  
 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget er bekymret for kommunens økonomiske situasjon både for 2014, men også for 
økonomiplanperioden 2015 -2017. På generell basis vil kontrollutvalget peke på at slik den 
økonomiske situasjonen nå er må en legge stor vekt på å ikke overvurdere inntektssiden i 
budsjettet og tilsvarende undervurdere utgiftene. Videre må forslag til budsjettjusteringer være 
konkrete og ikke skyves ut i tid, fordi en da vil forsterke den negative økonomiske situasjonen.  
 
Kontrollutvalget vil ikke gå direkte inn i konkrete budsjettposter, men poengterer at punkt 1 i 
rådmannens forslag til vedtak vil være det området der en har størst potensiale for økonomiske 
forbedringer og derfor bør dette arbeidet startes snarest.  
 
Kontrollutvalget er kritisk til at den svake økonomiske situasjonen for kommunen først 
framkommer i en økonomirapport 26.05.14. Dette henger sannsynligvis sammen med at 
kommunens sentrale administrasjon er underbemannet slik kontrollutvalget også tidligere har 
pekt på til kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget ønsker for øvrig å bli løpende orientert om det økonomiske situasjonen.  
 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  
 

1. Fra og med juni gjennomføres det budsjettkontroll hver måned, der rådmannen sender 
kort notat om situasjonen til kommunestyret, formannskapet og kontrollutvalget.  
 

2. Rådmannen rapporterer også status for vedtatte kutt og budsjettilpassinger i denne sak, 
sammen med den månedlige budsjettkontrollen.  

 
3. I framtidige budsjettkontroller og økonomirapporter vises opprinnelig budsjett i en egen 

kolonne, slik at en kan følge utviklinger på den enkelte avdeling uavhengig av 
budsjettjusteringer gjort i løpet av året.  

 
 
Votering: 
Tengesdals forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme. Alf Håkon Hetland (FRP) stemte mot. 
 
 
KON-020/14 Vedtak: 
 

Kontrollutvalget er bekymret for kommunens økonomiske situasjon både for 2014, men 
også for økonomiplanperioden 2015 -2017. På generell basis vil kontrollutvalget peke på 
at slik den økonomiske situasjonen nå er må en legge stor vekt på å ikke overvurdere 
inntektssiden i budsjettet og tilsvarende undervurdere utgiftene. Videre må forslag til 
budsjettjusteringer være konkrete og ikke skyves ut i tid, fordi en da vil forsterke den 
negative økonomiske situasjonen.  

 
Kontrollutvalget vil ikke gå direkte inn i konkrete budsjettposter, men poengterer at punkt 
1 i rådmannens forslag til vedtak vil være det området der en har størst potensiale for 
økonomiske forbedringer og derfor bør dette arbeidet startes snarest.  

 
Kontrollutvalget er kritisk til at den svake økonomiske situasjonen for kommunen først 
framkommer i en økonomirapport 26.05.14. Dette henger sannsynligvis sammen med at 



kommunens sentrale administrasjon er underbemannet slik kontrollutvalget også 
tidligere har pekt på til kommunestyret.  

 
Kontrollutvalget ønsker for øvrig å bli løpende orientert om det økonomiske situasjonen.  
 

 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

1. Fra og med juni gjennomføres det budsjettkontroll hver måned, der rådmannen sender 
kort notat om situasjonen til kommunestyret, formannskapet og kontrollutvalget.  
 

2. Rådmannen rapporterer også status for vedtatte kutt og budsjettilpassinger i denne sak, 
sammen med den månedlige budsjettkontrollen.  

 
3. I framtidige budsjettkontroller og økonomirapporter vises opprinnelig budsjett i en egen 

kolonne, slik at en kan følge utviklinger på den enkelte avdeling uavhengig av 
budsjettjusteringer gjort i løpet av året.  

 
Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
 
 

021/14: Rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.06.2014: 
 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering 
 
 
10.06.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Kommunalsjef kultur- og oppvekst Eivind Galtvik orienterte om saken (KO-saken) og svarte på 
spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.  
 
Det ble vedtatt å lukke møtet under gjennomgang av vedlegg unntatt offentlighet jfr. fvl. § 13. 
Mette Aamodt fra Rogaland Revisjon fratrådte møtet under den lukkede delen av behandlingen 
av saken. Rådmann Ketil Helgevold, Personalsjef og økonomisjef orienterte og svarte på 
spørsmål.  
 
Møtet ble deretter åpnet igjen.  
 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til rapport ang. overskridelser i kultur og oppvekst 2013 -2014. Rapporten 
viser at kommunen ikke har hatt gode nok rutiner og bemanning for å fange opp feilene som har 
ført til de store overskridelsene. Feilene som har ført til overskridelsene er en blanding av 
manglende kunnskap og oversikt over fagfeltet. Rådmannen har rapportert til kontrollutvalget i 
februar og april om framdrift og foreløpige funn. Kontrollutvalget ønsker ny status i KO – saken 
til neste møte i kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalget er fornøyd med de grep som er tatt administrativt for å sikre at en ikke kommer 
opp i en lignende situasjon senere. En vil også peke på at det er viktig å ha nok administrativ 
bemanning for å foreta nødvendig kontroll og oppfølging av resultatenhetene.  
 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  
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Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om å få status på den nye 
administrative organiseringa i slutten av 2014. 

 
Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-021/14 Vedtak: 
 

Kontrollutvalget viser til rapport ang. overskridelser i kultur og oppvekst 2013 -2014. 
Rapporten viser at kommunen ikke har hatt gode nok rutiner og bemanning for å fange opp 
feilene som har ført til de store overskridelsene. Feilene som har ført til overskridelsene er 
en blanding av manglende kunnskap og oversikt over fagfeltet. Rådmannen har rapportert til 
kontrollutvalget i februar og april om framdrift og foreløpige funn. Kontrollutvalget ønsker ny 
status i KO – saken til neste møte i kontrollutvalget.  

 
Kontrollutvalget er fornøyd med de grep som er tatt administrativt for å sikre at en ikke 
kommer opp i en lignende situasjon senere. En vil også peke på at det er viktig å ha nok 
administrativ bemanning for å foreta nødvendig kontroll og oppfølging av resultatenhetene.  

 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

 
Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om å få status på den nye administrative 
organiseringa i slutten av 2014. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

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

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. 
   
 
10.06.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-022/14 Vedtak: 

 
1. Kontrollutvalget ber om at Rådmannens rapporter til kommunestyret om status 

for kommunens finansforvaltning iht. reglementet pkt. 1.4 rutinemessig 
oversendes kontrollutvalget som orienteringssak. 
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2. For øvrig tas saken til orientering og videresendes for behandling i 

kommunestyret. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

023/14: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets  møte 
29.4.2014  
 

Forslag til vedtak 03.06.2014: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.4.2014 godkjennes. 
 
 
10.06.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
KON-023/14 Vedtak: 
 
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.4.2014 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

024/14: Tertialrapport Rogaland Revisjon per.  30.4.2014  
 

Sekretariatets forslag til vedtak 03.06.2014: 
Tertialrapporten tas til orientering. 
 
 
10.06.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
KON-024/14 Vedtak: 
 
 Tertialrapporten tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

025/14: Gjennomgang av tilsettingsprosess  
 
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.
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10.06.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Sekretariatet v/advokat Bjørn M. Øvrebø Svendsen redegjorde for notatet og svarte på 
spørsmål. 
 
Kommunalsjef personal, Kristin Bø Haugeland, orienterte om prosessen. Til pkt. 3.2.2 i notatet 
innvendte hun at etter forvaltningsloven § 3, (2) er vedtak i ansettelsessaker unntatt fra reglene 
om begrunnelse i §§ 24-25, reglene om klage i §§ 28-34 og reglene om omgjøring i § 35 tredje 
ledd, om ikke vedkommende forvaltningsorgan bestemmer noe annet. Noe annet er imidlertid 
ikke bestemt her. Kommunens praksis følger hovedregelen i § 3, (2). 
Sekretariatet er enig i dette og tar innvendingen til følge. Hva gjelder siste avsnitt i pkt 3.2.2 i 
notatet, korrigerer og presiserer sekretariatet således at det ikke var adgang til klage over 
vedtaket all den tid kommunen praktiserer hovedregelen i fvl. § 3, (2)    
 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet slikt forslag til vedtak: 

1. Etter kontrollutvalgets syn var det ikke i strid med lovverket eller kommunens 
ansettelsesreglement å foreta en midlertidig ansettelse uten en forutgående utlysning av 
stillingen. 

2. 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.  

3. Eigersund kommunes ansettelsesreglement har et forbedringspotensial mht. klarhet og 
sammenheng mellom bestemmelsene. (Reglementet er sist revidert i 2008). 

4. Stillingen som permanent daglig leder i Eigersund Næring og Havn KF utlyses før den 
midlertidige ansettelsesperioden utløper. 
 

 
Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-025/14 Vedtak: 
 

1. Etter kontrollutvalgets syn var det ikke i strid med lovverket eller kommunens 
ansettelsesreglement å foreta en midlertidig ansettelse uten en forutgående utlysning av 
stillingen. 

2. 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.  

3. Eigersund kommunes ansettelsesreglement har et forbedringspotensial mht. klarhet og 
sammenheng mellom bestemmelsene. (Reglementet er sist revidert i 2008).  

4. Stillingen som permanent daglig leder i Eigersund Næring og Havn KF utlyses før den 
midlertidige ansettelsesperioden utløper. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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026/14: Referatsaker til kontrollutvalgets møte 10.6.2014  
 

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 

 
 
 
10.06.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
 
KON-026/14 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

027/14: Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 10.6.2014  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 03.06.2014: 
 
 
10.06.2014 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
Informasjonssjef Leif Broch redegjorde for stedlig tilsyn fra Datatilsynet hos Eigersund 
kommune og gikk gjennom de avvik som ble påpekt. Tilsynsrapporten foreligger ikke enda. Det 
er satt ned et utvalg for å utarbeide midlertidige instrukser. Det vil bl.a. bli stilt krav til 
sikkerhetsopplæring (e-læring) for alle ansatte. Det er opprettet en egen faggruppe for IKT. 
 
Broch svarte deretter på spørsmål fra utvalget.  
 
SØLVI EGE (KRF) foreslo at saken tas til orientering. 
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Votering: 
Eges forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-027/14 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 
 


