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EIGERSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

Utvalg: Kontrollutvalget

Møtested: Formannskapssalen

Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

Avgjøres av kommunestyret:

028/14 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

Avgjøres av utvalget:

029/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.6.2014

030/14 Møteplan for kontrollutvalget 2015

031/14 Tertialrapport for  Rogaland Revisjon  pr. 31.7.2014

032/14 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 2012 - 2013 - 2014

033/14 Orientering fra revisor om strategi for revisjonsåret 2014

034/14 Oppfølging av merknader i revisors årsoppgjørsnotat

035/14 Forberedelse av bestilling for forvaltningsrevisjon.

036/14 Oppfølging av rapport om overskridelser innen  Kultur og oppvekst.

037/14 Orientering om Kontrollrapport fra Skatt Vest mv.

038/14 Utkast til mandat for selskapskontroll - Lyse Energi A/S

039/14 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 22.9.2014

040/14 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 22.09.2014

MERKNADER:
 Revisor Orienterer i sak 033/14 og sak 038/14.
 Administrasjonen orienterer i sak 036/14 og sak 037/14.

Egersund, 10. september 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

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
Ingen.

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: 04.09.2014
Arkiv: :FE-151, FE-033
Arkivsaksnr.:
14/1738
Journalpostløpenr.:
14/23927

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

028/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Budsjett for kontroll og tilsyn 2015
  

Sammendrag:
Kontrollutvalget må før utgangen av 2014 utarbeide budsjett for kontrollutvalgets virksomhet i 2015.

Saksgang:
Budsjettet skal godkjennes av kommunestyret.

Forslag til vedtak 04.09.2014:

Budsjettforslaget for 2015godkjennes og oversendes formannskapet for videre behandling i henhold 
til kontrollutvalgsforskriftens § 18.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ingen.

Gjeldende lovverk:
FOR 2004-06-15 nr 905 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
§ 18. Budsjettbehandlingen
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal 
følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 
kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen

Saksbehandlers vurderinger:

 Side 3 av 97



2

Sekretariatet mener budsjettforslaget gir et riktig bilde av kontrollutvalgets utgifter for 2015. Utgifter 
til kontrolloppgaver er splittet opp etter utgifter til lovpålagt revisjon, forvaltningsrevisjon og 
sekretariatsfunksjonen. 

Rogaland Revisjon IKS har kommet med innspill til budsjettet. Det er lagt inn en økning i timepris på 
kr. 20,- per time. Ellers er det budsjettert med samme timeforbruk og fordeling av timer. Budsjettet 
vedtas dog som et rammebudsjett.

Utgiftene til sekretariatsfunksjonen er fast. Det er dog lagt inn årlig oppjustering iht. endring i 
konsumprisindeks.  

I budsjettet er det lagt opp til gjennomføring av to forvaltningsrevisjoner for 2015.

For øvrig er det kun foretatt mindre justeringer i budsjett. Merk at posten kjøp av diverse tjenester er 
foreslått tatt ut, og erstattet med mer detaljerte poster knyttet til kommunikasjonstjenester, kurs og 
kontingenter. Dette gjenspeiler etter sekretariatets oppfatning bedre utgiftsfordelingen, ref. vedlagte 
regnskap og budsjett for kontrollutvalget per 01.09.14 samt tidligere års regnskap og budsjett.  
Budsjettet er ikke blitt forespeilt administrasjonen i forkant, men vil bli oversendt og eventuelle 
merknader vil bli ettersendt. 

Sekretariatet mener at budsjettet slik det fremgår gir en tilstrekkelig oversikt over kontrollutvalgets 
forventede utgifter i 2015. 

Budsjett 2015

Grunnlag Beløp 

Møtegodtgjørelse: 91 000

Tapt arbeidsfortjeneste: 10 000

Arbeidsgiveravgift: 14 100

Bevertning: 3 000

Datakommunikasjon/linje-samb.leie 3 000

Kurs/opplæring 7 000
kontingenter 4 500

Abonnement 2 000

Sum 134 600

Kontrolloppgaver: 740 800

Fordelt på:

Rogaland Revisjon IKS 347 800

Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll 259 000

Sekretariatet 134 000

Mva 185 200

Totalt: 1 060 600

Økonomiske konsekvenser:
Økonomiske konsekvenser vil i stor grad påvirkes av kontrollutvalgets ambisjonsnivå
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Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

357187 Tertilrapport Rogaland Revisjon per 31.07.2014

357188 Budsjett og regnskap for kontrollutvalget per 01.09.14

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 31.07.2014 Tertilrapport Rogaland Revisjon per 31.07.2014

2 X 04.09.2014
Budsjett og regnskap for kontrollutvalget per 
01.09.14

Parter i saken:
Ingen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.08.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/1579
Journalpostløpenr.:
14/21590

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato

029/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.6.2014
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 25.08.2014:
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte den 10.6.2014 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

355606 Protokollen - Kontrollutvalgets møte - 10. juni 2014.doc
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Utvalg: Kontrollutvalget
Møtedato: 10.06.2014 Møtested: Rådhuset, kantinen 3. etg.

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):

Fra sekretariatet: Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Fra Rogaland Revisjon: Annebeth Mathisen

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

deler av sak 021.

Merknader til møtet:

Sølvi Ege
Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

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

Sekretariatets 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 har merket seg de positive momentene som er fremhevet i
rapporten samt de langsiktige utfordringer som foreligger. Ut i fra kontrollutvalgets synspunkt 
mangler kommunen en planmessig vedlikeholdstrategi, og klare politiske prioriteringer av 
vedlikehold for å ta vare på kommunens eiendom. 

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret:

1. Rådmannen legger fram en overordna vedlikeholdsplan så snart som mulig , slik 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 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 
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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. Liv Tone Øiumshaugen og Sølvi 
Ege stemte for forslaget. Svein Olav Tengesdal, Alf Håkon Hetland og Elin Svanes Hjørungnes 
stemte mot. 

Svein Olav Tengesdals forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Svein Olav Tengesdal, Alf 
Håkon Hetland og Elin Svanes Hjørungnes stemte for forslaget. Liv Tone Øiumshaugen og 
Sølvi Ege stemte mot. 

KON-019/14 Vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg de positive momentene som er fremhevet i
rapporten samt de langsiktige utfordringer som foreligger. Ut i fra kontrollutvalgets synspunkt 
mangler kommunen en planmessig vedlikeholdstrategi, og klare politiske prioriteringer av 
vedlikehold for å ta vare på kommunens eiendom. 

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret:

1. Rådmannen legger fram en overordnet vedlikeholdsplan så snart som mulig , slik 
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 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

Sekretariatets forslag til vedtak 03.06.2014:

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.  
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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:
Svein Olav Tengesdals forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Alf Håkon Hetland (FRP) 
stemte mot.
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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 stemmer.

021/14: Rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst

Kommunalsjef økonomi sitt forslag til vedtak 05.06.2014 :
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering med følgende merknader:

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. 
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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: 

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.

Sekretariatets 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.
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10.06.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Kommunalsjef Økonomi Tore Oliversen presenterte forslaget til nytt finansforvaltningsreglement 
samt grunnlaget og rammene for reglementet.

SØLVI EGE (KRF) foreslo slik vedtak:

Saken tas til etterretning.

Votering:
Sølvi Eges forslag enstemmig vedtatt.

KON-022/14 Vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtaket er enstemmig.

023/14: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte
    29.4.2014

Sekretariatets forslag til vedtak 03.06.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.04.2014 godkjennes.

10.06.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent

KON-023/14 Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.04.2014 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:
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Votering:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

KON-024/14 Vedtak:

Tertialrapporten tas til orientering

Vedtaket er enstemmig.

025/14: Gjennomgang av tilsettingsprosess

Sekretariatets forslag til vedtak 03.06.2014:

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:

Kontrollutvalget har gjennomgått sakens dokumenter og i tillegg hentet inn et notat fra Deloitte i 
saken anledning for å få et bredest mulig grunnlag til å vurdere saken, spesielt siden saken er 
reist fra et medlem av kommunestyret. 

1. Den midlertidige ansettelsen, uten utlysning, er ikke i strid med lovverket eller 

kommunens ansettelsesreglement slik kontrollutvalget ser det ut i fra de utredningene 

som er gjort. 

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. Kontrollutvalget forutsetter at det kommunale foretaket foretar utlysning av stillingen som 

permanent daglig leder før det midlertidige ansettelsesforholdet går ut 01.10.14

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

Kontrollutvalget har gjennomgått sakens dokumenter og i tillegg hentet inn et notat fra Deloitte i 
saken anledning for å få et bredest mulig grunnlag til å vurdere saken, spesielt siden saken er 
reist fra et medlem av kommunestyret. 

1. Den midlertidige ansettelsen, uten utlysning, er ikke i strid med lovverket eller 

kommunens ansettelsesreglement slik kontrollutvalget ser det ut i fra de utredningene 

som er gjort. 

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. Kontrollutvalget forutsetter at det kommunale foretaket foretar utlysning av stillingen som 

permanent daglig leder før det midlertidige ansettelsesforholdet går ut 01.10.14

Vedtaket er enstemmig.

026/14: Referatsaker til kontrollutvalgets møte 10.6.2014

Referatsaker som legges frem for utvalget 10.6.2014:

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:
Det ble ikke fremmet forslag

Votering:

KON-026/14 Vedtak:
Det ble ikke truffet vedtak i saken.
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027/14: Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 10.06.2014

Spørsmål/orienteringer i møtet 10.06.2014:

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.

Votering:
Eges forslag enstemmig vedtatt.

KON-026/14

Saken tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.08.2014
Arkiv: :FE-033, TI-&17
Arkivsaksnr.:
14/1640
Journalpostløpenr.:
14/22832

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

030/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Møteplan for kontrollutvalget 2015
  

Sammendrag:
Det er ønskelig av hovedutvalgene skal ha møte en uke før kommunestyremøtet.  Det er fremsatt 
forslag til møteplan for Kontrollutvalget fra administrasjonen som følger vedlagt.  Denne legges til 
grunn for sekretariatets forslag til vedtak.  Det er foreslått 6 møter for 2015, som er tilsvarende som 
tidligere år.  Oversikten over møtene til de ulike utvalgene samt kommunestyret ligger vedlagt.

Kontrollutvalget må ta stilling til møteplan for 2015.
Det foreslås at møtene avholdes som tidligere i Formannskapssalen med møtestart kl. 09:00.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak 27.08.2014:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2015:

Mandag 9.  februar 2015
Mandag 13. april 2015
Mandag 8.  juni 2015
Mandag 7. september 2015
Mandag 16. november 2015
Mandag 7. desember 2015

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

355280 Møtekalender -  2015 uten lev.frister.doc

Parter i saken:
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Møteplan for 2015
10.09.14

Januar 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
1          1  2  3 4
2   5  6  7  8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31

Februar 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
5                  1
6   2  3  4  5  6  7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8  16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 28 28 

Mars 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
9                     1

10   2  3  4  5  6  7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

April 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
14        1  2  3  4 5
15   6  7  8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17  20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30

Mai 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
18             1  2 3
19   4  5  6  7  8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

Juni 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø                    
23 01 2 03  4  5  6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

Juli 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
27        1  2  3  4 5
28   6  7  8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

August 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
31                 1 2
32   3  4  5  6  7  8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36  31

September 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
36     1  2  3  4  5 6
37   7  8 9 10 11 12 13
38  14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30

Oktober 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
40           1  2  3 4
41   5  6  7  8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

November 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44                   1
45   2  3  4  5  6  7 8
46 09 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49  30

Desember 2015
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
49     1  2  3  4  5 6
50   7  8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
1 28 29 30 31

Kommunestyret – Formannskap – Planteknisk utvalg – Administrasjonsutvalget – Felles brukerutvalg –
Arbeidsmiljøutv  alget- – Eigersund Næring og Havn KF - Kontrollutvalget – Barn- og unges kommunestyre

Frist for levering av alle sakene: Se tabell side 2
Merk at dette er frister for klargjøring for trykking/publisering, noe som krever 
at sakene skal være ferdig behandlet/godkjent ved levering til sekretariatet.

Kommunens møtekalender blir fortløpende oppdatert på våre nettsider: 
http://tinyurl.com/cfg3und
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.08.2014
Arkiv: :FE-151
Arkivsaksnr.:
14/1198
Journalpostløpenr.:
14/22896

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

031/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Tertialrapport for  Rogaland Revisjon  pr. 31.7.2014
  

Sammendrag:
Tertialrapport fra Rogaland Revisjon som viser hvor mange timer som er brukt på deres arbeid pr. 
31.7.3014 følger vedlagt.

KOMMENTAR:
Rapporten viser et timeforbruk til forvaltningsrevisjon (FR) på 305 timer. Timene relaterer seg til de 
to gjennomførte prosjektene «Oppfølging av psykisk helsevern» og prosjektet «eiendomsforvaltning, 
drift og vedlikehold», samt deltakelse i selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS (DIM), som er vedtatt 
for levering i 2014.  Budsjettert forbruk på Forvaltningsrapporter totalt i 2014 er 350 timer.  
Kontrollutvalget har som nevnt selskapskontroll med forvaltningsrevisjon a DIM 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 et timeforbruk på totalt 607,5 timer på rapporteringstidspunktet mot budsjettert 
820 timer for hele året totalt.

Det vises for øvrig til revisors kommentarer til forbruk 2014 og budsjett 2015 i tertialrapporten.  
Budsjettforslaget er identisk med årets budsjett.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak 25.08.2014:

Tertialrapporten tas til orientering.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.
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Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

355368 Tertilrapport Rogaland Revisjon per 31.07.2014

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

3 X 31.07.2014 Tertilrapport Rogaland Revisjon per 31.07.2014

Parter i saken:
Ingen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.08.2014
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
12/1752
Journalpostløpenr.:
14/23050

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

032/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 2012 - 2013 - 2014
  
Sammendrag:
Hvert år skal oppdragsansvarlig revisor avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 
kontrollutvalget i henhold til revisjonsforskriften § 15.  Kravene til revisors uavhengighet fremgår av 
kommuneloven § 79 med presiseringer i revisjonsforskriften §§ 13 og 14.  I tillegg kreves at revisor 
for kommunen skal ha en hederlig vandel.

Oppdragsansvarlig revisor for Eigersund kommune er statsautorisert revisor Cicel T. Aarrestad ved 
Rogaland Revisjon IKS.  Aarrestad har fremlagt sin uavhengighetserklæring uten merknader.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Forslag til vedtak 26.08.2014:
Kontrollutvalget har ingen merknader til revisors uavhengighetserklæring.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ikke tidligere behandlet.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende lovverk:
Kommuneloven § 79: Revisors uavhengighet
      Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har 
en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan 
svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Det samme gjelder dersom det foreligger særegne 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring 
av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal 
samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og 
objektivitet. 

Som nærstående regnes:
a) Ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold
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b) Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller eller 
personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 

c) Slektninger i oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt under 
bokstav a.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

355369 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet overfor Eigersund kommune

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.06.2012 Rogaland Revisjon IKS
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors 
uavhengighet overfor Eigersund komune

3 I 20.08.2013 Rogaland Revisjon IKS
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors 
uavhengighet overfor Eigersund komune

6 I 07.08.2014 Rogaland Revisjon IKS
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors 
uavhengighet overfor Eigersund kommune

Parter i saken:

 Side 27 av 97



 Side 28 av 97



 Side 29 av 97



 Side 30 av 97



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.08.2014
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
14/1646
Journalpostløpenr.:
14/23061

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

033/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Orientering fra revisor om strategi for revisjonsåret 2014
  

Sammendrag:
Rogaland Revisjon IKS vil orientere om strategien for revisjonsåret 2014 i kontrollutvalgets 
møte 22.9.2014

Saksgang:
Avgjøres a kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak 26.08.2014:
Revisors orientering tas til etterretning

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.08.2014
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
14/1647
Journalpostløpenr.:
14/23175

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

034/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Oppfølging av merknader i revisors årsoppgjørsnotat
  

Sammendrag:
I henhold til vedtatt årsplan skal oppfølging av merknader i revisors årsoppgjørsnotat behandles i 
kontrollutvalgets møte 22. september 2014.08.27

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak 27.08.2014:
Saken tas til orientering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Årsoppgjørsnotatet ble behandlet under sak 010/14 i kontrollutvalgets møte i april 2014.
Konklusjonen i notatet er inntatt nedenfor.

Som det fremgår er det ikke avdekket forhold kontrollutvalget plikter å følge opp.  Merknaden 
knyttet til finansreglementet er for øvrig fulgt opp av administrasjonen. Utkast til finansreglement 
ble presentert i kontrollutvalgets møte 10. juni 2014 og skal til behandling i kommunestyret.

Det er såles ingen merknader til oppfølging.

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

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

355370 Årsoppgjørsnotat 2013

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.04.2014 Rogaland Revisjon IKS Årsoppgjørsnotat 2013

Parter i saken:
Ingen.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.09.2014
Arkiv: :FE-216
Arkivsaksnr.:
12/1765
Journalpostløpenr.:
14/24184

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

035/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Forberedelse av bestilling for forvaltningsrevisjon.
  
Sammendrag:
I kontrollutvalgets årsplan er det planlagt forberedelse av bestilling av forvaltnings-

revisjonsprosjekt i møtet 22. september.

Kommunen skal årlig gjennomføre forvaltningsrevisjon av sin virksomhet i følge Forskrift om 

kontrollutvalg § 9. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Prosjekt for forvaltningsrevisjon blir bestilt av kontrollutvalget i tråd med vedtatt plan for 
forvaltningsrevisjon 2012-2015.

I tabellen nedenfor er en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som er fullført 
(FF) av forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Status Nr. Område
1. Arealplanlegging

FF 2. Byggesaksbehandling
FF 3. Eiendomsforvaltning

4. Kvalitet i skolen
5. Barnevern ut fra et brukerperspektiv

FF 6. Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon psykisk 
helsevern (2007)

FF 7. Integrering
8. Drift av og kvalitet i kommunale barnehager.

Det bør sees nøye på faktorer som byggingsfasiliteter 
og vedlikehold av disse, kvalifisert personale og 
personalutvikling, samt gruppestørrelser og 
voksentetthet.

9. Nav-reformen

I tillegg har kontrollutvalget selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dalane 
Miljøverk IKS i bestilling. Prosjektet er forventet ferdigstilt i slutten av 2014 eller tidlig i 
2015. Dersom kontrollutvalget vedtar å delta i selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av 
Lyse Energi AS, jfr. sak 038/14, vil det medgå 15 timer på budsjettet for forvaltningsrevisjon 
(FR) i 2015.
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Kontrollutvalget avgjør hvilke forvaltningsrevisjoner som skal bestilles innenfor 
budsjettrammene for 2015. Det er lagt inn 350 timer til forvaltningsrevisjon (FR) i forslaget til 
budsjett for 2015. Dersom det besilles selskapskontroll i Lyse Energi AS er det 335 timer til 
rådighet. Det antas at det er rom for å gjennomføre to større prosjekter, eller evt. tre mindre 
prosjekter innenfor denne rammen.  Oversikten over viser hvilke prosjekter som gjenstår på 
planen. Kontrollutvalget har imidlertid fullmakt til å beslutte om det skal gjøres endringer eller 
omprioriteringer. 

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget vedtar å bestille mandat for ett 
forvaltningsrevisjonsprosjekt til kontrollutvalgets møte i oktober eller desember. I den 
forbindelse bemerkes det at kontrollutvalget skal vedta årsplan for 2015 i møtet i desember. 
Det vil i dette møtet kunne være hensiktsmessig å planlegge resterende prosjektbestillinger 
for 2015.    

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Forslag til vedtak 08.09.2014:
Det utarbeides ikke forslag til vedtak da kontrollutvalget bør drøfte hvilke prosjekter som skal 
prioriteres, om det er ønskelig å gjøre endringer, samt når det er ønskelig å foreta bestilling 
av prosjektmandater.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kontrollutvalget sak 041/13
Kontrollutvalget sak 024/12
Kommunestyret sak 079/12

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

312926 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015 - Eigersund kommune - k-styrevedtak 01.10.12

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.09.2012 Rogaland Revisjon IKS Utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015 
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- Eigersund kommune
3 U 04.10.2012 Kontrollutvalget Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015

8 I 17.12.2012 Rogaland Revisjon IKS
Plan for selskapskontroll 2012 - 2015 Eigersund 
kommune - k-styrevedtak 17.12.12

7 I 10.09.2013 Kontrollutvalget Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015

6 I 01.10.2013 Rogaland Revisjon IKS
Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015 -
Eigersund kommune - k-styrevedtak 01.10.12

4 I 10.10.2013 Rogaland Revisjon IKS Prosjektmandat - eierskapsforvaltning

10 X 29.01.2014
Særutskrift av sak 018/12 -
forvaltningsrevisjonsrapport anskaffelser

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.09.2014
Arkiv: :FE-210, FA-A00, FA-
C00
Arkivsaksnr.:
13/2451
Journalpostløpenr.:
14/24376

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

036/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Oppfølging av rapport om overskridelser innen  Kultur og 
oppvekst.

  

Sammendrag:
Administrasjonen orienterte om status i sak 021/14 (KO-saken) i kontrollutvalgets 
møte 10. juni og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Av 
vedtaket i sak 021/14 fremgår det at kontrollutvalget ønsker ny status i KO-saken 
til neste møte. 
Særutskrift av vedtaket vedlegges saken. 

Administrasjonen vil orientere om status i saken i kontrollutvalgets møte 22. 
september.
I denne forbindelse vil sekretariatet opplyse om at kommunestyret behandlet 
saken (KS-051/14) i møte 16. juni. Her ble det vedtatt å oppnevne en politisk 
styringsgruppe som får i oppdrag å bestille en ekstern granskning av 
budsjettoverskridelsen. Bestillingen skal legges frem for godkjenning av 
formannskapet i møte 27. august. Særutskrift av vedtaket vedlegges saken. 

Kontrollutvalget kan vurdere om det skal bes om en ny orientering i neste møte 
eller om en skal avvente granskningsrapporten.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Forslag til vedtak 10.09.2014:
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om ny status i KO-saken til neste 
møte.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kontrollutvalgssak  -021/14
Kommunestyresak  -051/14 

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.
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Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

357863 Særutdrag fra sak 021/14: rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst

357864 Særutdrag fra sak 051/14: rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

23 X 10.06.2014
Særutdrag fra sak 021/14: rapport om 
overskridelser innen kultur og oppvekst

24 X 16.06.2014
Særutdrag fra sak 051/14: rapport om 
overskridelser innen kultur og oppvekst

21 U 19.06.2014

Terje Jørgensen; 
Frank Emil Moen; 
Tommy Bjellås; 
Solveig Ege Tengesdal

Rapport om overskridelser innen Kultur og 
oppvekst - oppnevning av styringsgruppe

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.09.2014
Arkiv: :FE-215
Arkivsaksnr.:
14/1758
Journalpostløpenr.:
14/24173

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

037/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Orientering om Kontrollrapport fra Skatt Vest mv.
  
Sammendrag:
Regional kontrolleining, Skatt Vest, har avholdt stedlig tilsyn av Skatteoppkreverfunksjonen i 

Eigersund den 19. og 20. mai 2014. Rapporten fra kontrollbesøket følger vedlagt. Her 

fremgår hvilke anbefalinger og pålegg fra tidligere kontroller kontrollenheten mener er 

etterkommet, og hvilke en mener ikke er etterkommet. I tillegg kommer pålegg og 

anbefalinger fra denne stedlige kontrollen.

Tilsvar fra Skatteoppkreveren til Skatt Vest sin regionale kontrollenhet er også vedlagt. Her 

fremgår Skatteoppkreverens tilbakemelding på rapporten fra Skatt Vest. 

Kommunalsjef økonomi, Tore Oliversen, og Skatteoppkrever Dagfinn Myklebust vil møte i 

kontrollutvalgets møte 22. september og orientere om saken. 

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget

Forslag til vedtak 08.09.2014:

1. Kontrollutvalget har merket seg konklusjonene i kontrollrapporten fra Skatt Vest samt 
skatteoppkreverens tilsvar.

2. Saken tas til orientering og oversendes formannskap og kommunestyre for videre behandling.
3. Kontrollutvalget ber om en oppdatering på status i saken til kontrollutvalgets møte i desember.

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

357612
Tilsvar - rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune 
2014

357611 Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune 2014

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 16.07.2014 Skatt Vest
Rapport fra stedlig kontroll av 
skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune 
2014

2 X 26.08.2014 Skatt Vest
Tilsvar - rapport fra stedlig kontroll av 
skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune 
2014

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.09.2014
Arkiv: :FE-026, FA-S00, TI-
&58
Arkivsaksnr.:
08/676
Journalpostløpenr.:
14/24171

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

038/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Utkast til mandat for selskapskontroll - Lyse Energi A/S
  

Sammendrag:
Stavanger kommune - som største eier - har bedt om et kontrollmandat vedrørende Lyse Energi AS. 
Spørsmålet om selskapskontroll tas også opp med kontrollutvalgene hos de andre eierne med sikte 
på å foreta en samordnet gjennomgang. Lyse energi AS er et viktig selskap for eierkommunene både 
ut fra det skal sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning og for at selskapet bidrar med store 
økonomiske overføringer. Utbyttet til eierkommunene var på 382 millioner kroner for 2013. I tillegg 
kommer renter og avdrag på ansvarlige lån (eierlån). 

Virksomhetsområdet er produksjon og salg av energi- og telekommunikasjonsprodukter, 

samt bygging og drift av tilhørende infrastruktur. Dette arbeidet ivaretar Lyse Energi AS 

gjennom en rekke heleide datterselskaper. Lyse-konsernet er eid av 16 kommuner i Sør-

Rogaland. Dette er kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Klepp, Hå, Randaberg, 

Eigersund, Strand, Rennesøy, Hjelmeland, Gjesdal, Finnøy, Lund, Bjerkreim og Kvitsøy.

Utkast til kontrollmandat følger vedlagt. For Eigersund kommunes vedkommende vil en 

deltagelse i selskapskontrollen innebære at det medgår 15 timer av totalt budsjettert 350 

timer til forvaltningsrevisjon i 2015.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget

Forslag til vedtak 08.09.2014:

Kontrollutvalget i Eigersund kommune ønsker å delta i bestillingen av en selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS, men en ramme på 15 timer for Eigersund kommunes 
vedkommende.  Bestillingen foretas iht. mandatet fra Rogaland Revisjon IKS.

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.

 Side 79 av 97



2

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger.

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

357607 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon - kontrollmandat Lyse Energi AS

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 02.06.2014 Rogaland Revisjon IKS
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon -
kontrollmandat Lyse Energi AS

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.09.2014
Arkiv: :FE-033, FE-
Arkivsaksnr.:
14/1578
Journalpostløpenr.:
14/21589

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

039/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Referatsaker til kontrollutvalgets møte 22.9.2014
  
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 08.09.2014:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 14/23799 U 05.09.2014
Planteknisk utvalg, 
Kontrollutvalget 
Formannskap

September 2014 - Rapportering 
på vedtatte politiske 
bestillinger

Vedlegg:

Vedlegg:

Dok.nr Tittel på vedlegg

356995 September 2014 - Rapportering på vedtatte politiske bestillinger
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Seksjon interne tjenester

Planteknisk utvalg, Kontrollutvalget 
Formannskap

  

Vår ref.: 14/23799 / 14/220 / FE-033 Dato: 03.09.2014

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

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

September 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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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

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 
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påpekes også i den nylig vedtatte Folkehelseplanen.

KS-78/13
16.12.2013

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

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
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KS-082/13
16.12.2013

Opplevelseskortet
2. Ordningen med opplevelseskortet evalueres våren 2015.

Våren 2015

FS 71/14 Skoleplan

Skoleplanen ble behandlet av utvalget 11. juni og lagt ut på offentlig høring. Høringsfristen var satt til 22. august. 
Det har kommet høringsuttalelser fra alle skolene både administrativt og fra foreldreutvalgene (FAU). I hele den 
perioden skoleplanen var på høring var Utdanningsforbundet i streik. Rådmannen  vurderer fagforeningen som en 
viktig aktør i utviklingen av Eigersundsskolen og vil derfor utsette saken til kommunestyret i oktober. Kan legge til 
at vi har ei prosjektgruppe som skal se på de ulike høringene, Utdanningsforbundet er representert med to 
personer i denne gruppen.

Oktober 2014

 Side 94 av 97



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.08.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/1580
Journalpostløpenr.:
14/21591

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato

040/14 Kontrollutvalget 22.09.2014

Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 22.09.2014
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 05.08.2014:
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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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