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EIGERSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

Utvalg: Kontrollutvalget

Møtested: Formannskapssalen

Dato: 20.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

041/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets  møte 22.9.2014

042/14 Oppfølging av rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst

043/14
Forundersøkelse (begrenset granskning) i forbindelse med 
budsjettoverskridelser innen kultur og oppvekst.

044/14 Forvaltningsrevisjon av barnevernet i Eigersund

045/14 Referatsaker til kontrollutvalgets  møte 20.9.2014

046/14 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets  møte 20.9.2014

Egersund, 14. oktober 2014

Sølvi Ege
Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen

Utvalgsekretær

 Side 1 av 53



Side 2 av2

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

 Administrasjonen orienter i sak 042/14 

 Sekretariatet orienterer i sak 043/14

 Revisoren orienterer i sak 044/14 

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: 13.10.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/2011
Journalpostløpenr.:
14/27448

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

041/14 Kontrollutvalget 20.10.2014

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets  møte 
22.9.2014
  
Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 13.10.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets  møte den 22.9.2014 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

363883 Protokollen - kontrollutvalgets møte  - 22. september 2014.doc
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Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 22.09.2014 Møtested: Formannskapssalen

Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00

Sak – fra / til: 028/14 - 040/14

Følgende medlemmer møtte:

Sølvi Ege (Krf) Svein Olav Tengesdal (SP) Liv Tone Øiumshaugen (H)

Følgende medlemmer hadde forfall:

Elin Svanes Hjørungnes (AP) Alf Håkon Hetland (FrP)

Følgende varamedlemmer møtte:

Lisebeth Kjos-Hansen (V) June Stuen (SV)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

 Kommunalsjef Økonomi Tore Oliversen var tilstede under sak 037/14. 

 Skatteoppkrever Dagfinn Myklebust var til stede under sak 037/14.

 Kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik i sak 036/14.

 Fra sekretariatet: Bjørn Martin Øvrebø Svendsen.

 Fra Rogaland Revisjon: Annebeth Mathisen

Merknader til møtet:

 Liv Tone Øiumshaugen (H) deltok ikke i behandling av sak 028/14 og sak 037/14.

Sølvi Ege
Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen

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

028/14 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

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

 Side 5 av 53



028/14: Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

Forslag til vedtak 04.09.2014:

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

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Sekretariatet presenterte og gjennomgikk forslaget med noen mindre justeringer. Tillagt mva. på 

bevertning, datakom., kurs, kontingenter og abonnement utgjør revidert budsjettforslag totalt kr 

1.065.475. Det innebærer en oppjustering på ca. kr 5.000,- ifht. forslaget i saksfremlegget. 

Budsjettforslaget fremkom slik:

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 190 075

Totalt: 1 065 475

Votering:

Sekretariatets reviderte budsjettforslag på kr 1.065.475 ble enstemmig vedtatt.

KON-028/14 Vedtak:

Budsjettforslaget for 2015 på kr 1.065.475 godkjennes og oversendes formannskapet for videre 
behandling i henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 18.

Vedtaket er enstemmig.
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029/14: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.6.2014

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

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Telefaks fra Alf Håkon Hetland av 15/9 til kontrollutvalgets møte ble fremlagt og vedlegges protokollen. 

I telefaksen fremgår det at Hetland er uenig i at sak nr 036/14 er enstemmig. Det vises i telefaksen til at 

Hetland foreslo at kulturskolen må nedlegges, og at en må starte med salg av eiendommer som gir 

gevinst snarest.

Kontrollutvalget drøftet innsigelsen fra Hetland. Sak 036/14 er på agendaen for inneværende møte, og 

skal voteres over  senere i dette møtet. Sak 036/14 gjelder videre oppfølging av rapport om 

overskridelser innen kultur og oppvekst («KO-saken»), som ble behandlet som sak 021/14 i 

kontrollutvalgets møte 10. juni. Vedtaket i denne saken ble truffet enstemmig. 

Telefaksen gjelder et annet saksforhold enn «KO-saken».  Det legges til grunn at innsigelsen gjelder sak 

020/14 Økonomirapport for Eigersund kommune – mai 2014. Det fremgår av protokollen at Hetland

stemte mot forslaget som ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Det er således korrekt protokollert at dette 

vedtaket ikke var enstemmig. Det er da heller ikke grunnlag for innsigelse.  De forslag som er omtalt i 

telefaksen ble for øvrig ytret etter at saken var behandlet og votert over.

Votering:

KON-029/14 Vedtak:

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte den 10.6.2014 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

030/14: Møteplan for kontrollutvalget 2015

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
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22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Møteplanen ble drøftet i utvalget. På bakgrunn av innspillene i møtet fremmet 

SØLVI EGE (KrF) forslo:

«Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2015:
Mandag 2.  februar 2015
Mandag 13. april 2015
Tirsdag  2.    juni 2015
Mandag 31. august 2015
Torsdag 19. november 2015
Mandag 7.  desember 2015»

Votering:

Eges forslag enstemmig vedtatt.

KON-030/14 Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2015:
Mandag 2.  februar 2015
Mandag 13. april 2015
Tirsdag  2.    juni 2015
Mandag 31. august 2015
Torsdag 19. november 2015

Mandag 7.  desember 2015

Vedtaket er enstemmig.

031/14: Tertialrapport for  Rogaland Revisjon  pr. 31.7.2014

Sekretariatets forslag til vedtak 25.08.2014:

Tertialrapporten tas til orientering

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Votering:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

KON-031/14 Vedtak:

Tertialrapporten tas til orientering

Vedtaket er enstemmig.
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032/14: Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 2012 - 2013 - 2014

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

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KON-032/14 Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til revisors uavhengighetserklæring.

Vedtaket er enstemmig.

033/14: Orientering fra revisor om strategi for revisjonsåret 2014

Sekretariatets forslag til vedtak 26.08.2014:
Revisors orientering tas til etterretning

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Annebeth Mathisen fra Rogaland Revisjon redegjorde for revisors strategi for revisjonsåret 2014 i lukket 

møte.

Votering:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

KON-033/14 Vedtak:

Revisors orientering tas til etterretning

Vedtaket er enstemmig.

034/14: Oppfølging av merknader i revisors årsoppgjørsnotat

Sekretariatets forslag til vedtak 27.08.2014:
Saken tas til orientering
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22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Det forelå ingen merknader til oppfølging, ref. saksfremlegget.

Votering:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

KON-034/14 Vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

035/14: Forberedelse av bestilling for forvaltningsrevisjon.

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.

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Planen for forvaltningsrevisjon ble gjennomgått og drøftet. Det var bred enighet om å prioritere 
områdene «Barnevern ut fra et brukerperspektiv»  og «Drift av og kvalitet i kommunale barnehager» i 
nevnte rekkefølge.

SVEIN OLAV TENGESDAL  (SP) fremmet slik forslag: 

1. Kontrollutvalget bestiller forslag til mandat for forvaltningsrevisjon av «Barnevern ut fra et 
brukerperspektiv» fra Rogaland Revisjon, til kontrollutvalgets møte i oktober 2014.

2. Kontrollutvalget bestiller forslag til mandat for forvaltningsrevisjon av «Drift av og kvalitet i               
kommunale barnehager.» fra Rogaland Revisjon, til kontrollutvalgets møte i februar 2015

Votering:

Tengesdals forslag enstemmig vedtatt.

KON-035/14 Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forslag til mandat for forvaltningsrevisjon av «Barnevern ut fra et 
brukerperspektiv» fra Rogaland Revisjon, til kontrollutvalgets møte i oktober 2014.

2. Kontrollutvalget bestiller forslag til mandat for forvaltningsrevisjon av «Drift av og kvalitet i 
kommunale barnehager.» fra Rogaland Revisjon, til kontrollutvalgets møte i februar 2015

Vedtaket er enstemmig.
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036/14: Oppfølging av rapport om overskridelser innen  Kultur og oppvekst.

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

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Kommunalsjef Kultur og oppvekst, Eivind Galtvik, orienterte om status. Det er ansatt en rådgiver i 50 % 

personal stilling og 50 % økonomi.  Nyansatt på personal. Konsulentene er ute på skolene og følger opp 

rektor, inspektør og adm. i skolene. Budsjettet legges opp etter stillingshjemlene i skolene. 

Budsjettforutsetningene kan endres ut i fra antall elever, som er en variabel. Det legges derfor inn èn 

telledato i året. Galtvik mener at man nå har et system som skal fange opp de usikkerhetselementene 

som foreligger mht. overskridelser. 

Svein Olav Tengesdal  (SP) pekte på at det må konkretiseres at risikoen er fjernet.  

Liv Tone Øiumshaugen (H) bemerket at det må synliggjøres en linje og hvilke økonomiske konsekvenser 

det får. 

SVEIN OLAV TENGESDAL  (SP) foreslo følgende vedtak:

«Kontrollutvalget ber Kommunalsjef Kultur og oppvekst om å gi en skriftlig redegjørelse og 

distribuere denne til kontrollutvalget og øvrige politiske organer. Redegjørelsen må konkretisere 

og synliggjøre hvordan en vil mitigere risikoen for fremtidige budsjettoverskridelser. 

Kontrollutvalget ønsker at redegjørelsen gjennomgås i kontrollutvalgets møte i oktober.»  

Votering:

Tengesdals forslag enstemmig vedtatt.

KON-036/14 Vedtak:

Kontrollutvalget ber Kommunalsjef Kultur og oppvekst om å gi en skriftlig redegjørelse og 
distribuere denne til kontrollutvalget og øvrige politiske organer. Redegjørelsen må konkretisere 
og synliggjøre hvordan en vil mitigere risikoen for fremtidige budsjettoverskridelser. 
Kontrollutvalget ønsker at redegjørelsen gjennomgås i kontrollutvalgets møte i oktober.

Vedtaket er enstemmig.

037/14: Orientering om Kontrollrapport fra Skatt Vest mv.

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.

 Side 11 av 53



3. Kontrollutvalget ber om en oppdatering på status i saken til kontrollutvalgets møte i desember.

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Skatteoppkrever Dagfinn Myklebust orienterte om saken, med særlig gjennomgang av punktet som 

gjelder praktiseringen av regelverket for utsettelse og lemping av skattebetalingskrav. Det er gitt tilsvar 

til Skatt Vests rapport. Skatteoppkrever vil ha en fortsatt dialog med Skatt Vest om en fornuftig ordning 

for håndtering av skattebetalingskrav m.v.

Kontrollutvalget var tilfreds med gjennomgangen og uttrykte at man har tillit til Skatteoppkreverens 

utførelse av arbeidet. Kontrollutvalget ønsker en oppdatering på status i saken i kontrollutvalgets møte i 

desember. Saken vil deretter bli oversendt formannskap og kommunestyre for videre behandling.

SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) foreslo at sekretariatets forslag pkt. 2 utgår og at forslaget for øvrig vedtas. 

Votering:

Tengesdals forslag  enstemmig vedtatt.

KON-037/14 Vedtak:

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

2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering på status i saken til kontrollutvalgets møte i desember.

Vedtaket er enstemmig.

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

Forslag til vedtak 08.09.2014:
Kontrollutvalget i Eigersund kommune ønsker å delta i bestillingen av en selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS, med en ramme på 15 timer for Eigersund kommunes 

vedkommende. Bestillingen foretas iht. mandatet fra Rogaland Revisjon IKS.

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Votering:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

KON-038/14 Vedtak:
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Kontrollutvalget i Eigersund kommune ønsker å delta i bestillingen av en selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS, med en ramme på 15 timer for Eigersund kommunes 

vedkommende. Bestillingen foretas iht. mandatet fra Rogaland Revisjon IKS.

039/14: Referatsaker til kontrollutvalgets møte 22.9.2014

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

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Kontrollutvalget ønsker at det fremgår av rapporteringsoversikten hva som er status og hvem som er 

ansvarlig saksbehandler i de ulike sakene/bestillingene .

SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) foreslo følgende vedtak:

Administrasjonen bes om å legge inn egne kolonner for status og ansvarlig saksbehandler i Rapportering 

på vedtatte politiske bestillinger til hvert møte.

Votering:

Tengesdals forslag enstemmig vedtatt.

KON-039/14 Vedtak:

Administrasjonen bes om å legge inn egne kolonner for status og ansvarlig saksbehandler i 

Rapportering på vedtatte politiske bestillinger til hvert møte.

Vedtaket er enstemmig.

040/14: Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 22.09.2014

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

040/14 (1): Ad tidligere bestilling av selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS

I kontrollutvalgets møte 10.02.14 traff kontrollutvalget slik vedtak i sak 005/14:
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KON-005/14 Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk IKS i henhold 
til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon IKS med en ramme på inntil 120 timer for Kontrollutvalget i 
Eigersund kommunes vedkommende.

2. Bestillingen forutsetter at de øvrige eierkommuner deltar iht. sin eierandel. Dersom øvrige 
eierkommuner ikke vedtar å delta med sin eierandel tas saken opp til ny vurdering og avgjørelse i 
kontrollutvalgets møte i april.  

3.   Det gjøres en presiserende tilføyelse i andre kulepunkt under punktet «Problemstillinger» i 
     prosjektmandatet, slik at dette lyder: 

«Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp, herunder hvordan kommunene utøver 
eierskapet gjennom representantskapet ?»

SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) foreslo følgende vedtak: 

«Følgende punkt tilføyes under punktet «Problemstillinger»  i prosjektmandatet for selskapskontroll 

med forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk IKS: 

 Hvilken økonomisk risiko har eierkommunene i Dalane Miljøverk IKS (DIM) for investeringer 

og drift i selskapets datterselskaper og/eller selskaper der DIM har eierandeler.»

Votering:

Tengesdal forslag enstemmig vedtatt.

KON-040/14 Vedtak:

Følgende punkt tilføyes under punktet «Problemstillinger»  i prosjektmandatet for 

selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dalane Miljøverk IKS: 

 Hvilken økonomisk risiko har eierkommunene i Dalane Miljøverk IKS (DIM) for 

investeringer og drift i selskapets datterselskaper og/eller selskaper der DIM har 

eierandeler.

Vedtaket er enstemmig.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.10.2014
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
13/2454
Journalpostløpenr.:
14/27602

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

042/14 Kontrollutvalget 20.10.2014

Oppfølging av rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst
  

Sammendrag:

Administrasjonen orienterte senest om status under sak 036/14 i kontrollutvalgets møte 22. 
september og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Kommunalsjef Kultur og 
oppvekst, Eivind Galtvik, ga slik redegjørelse i møtet:

Det er ansatt en rådgiver i 50 % personal stilling og 50 % økonomi fra august 2014. Rådgiverne vil 
etter hvert ut på enhetene og følge opp lederne. Rådgiverne deltar på ledermøter og har informert 
om de endringene som det legges opp til. Det legges opp til opplæring og informasjon om de 
strukturelle endringene. Dato for dette er satt til 21. oktober 2014. I tillegg er rådgiver økonomi ute 
på de ulike enhetene for å gå gjennom stillingshjemlene og se dette opp mot regnskap og budsjett. 
Stillingshjemlene blir grunnlag for budsjetteringen på den enkelte avdeling. Dette er nytt fra høsten 
2014. Budsjettforutsetningene kan endres ut i fra antall elever, som er en variabel. Det legges derfor 
inn èn telledato i året. Administrasjonen mener at man nå har et bedre system som skal fange opp de 
usikkerhetselementene som foreligger mht. overskridelser. 

Kontrollutvalget traff enstemmig slikt vedtak: 

KON-036/14 Vedtak:

Kontrollutvalget ber Kommunalsjef Kultur og oppvekst om å gi en skriftlig redegjørelse  og 
distribuere denne til kontrollutvalget og øvrige politiske organer. Redegjørelsen må 
konkretisere og synliggjøre hvordan en vil fjerne risikoen for fremtidige 
budsjettoverskridelser. Kontrollutvalget ønsker at redegjørelsen gjennomgås i 
kontrollutvalgets møte i oktober.  

 Sekretariatet har mottatt vedlagte skriftlige redegjørelse fra Kommunalsjef kultur og oppvekst. 
Kommunalsjefen stiller i kontrollutvalgets møte for å gå gjennom redegjørelsen og svare på 
spørsmål fra utvalget. 

Kommunestyret vedtok den 29. sept. å bestille en ekstern forundersøkelse (begrenset 
granskning) som retter fokus på å få klarhet i hvordan de kommunale systemer har fungert i 
forkant av budsjettoverskridelsene. Granskerne skal forholde seg til kontrollutvalget som 
mottar rapporten og innstiller til kommunestyrets møte i desember. Dette redegjøres 
nærmere for i sak 043/14.
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Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Forslag til vedtak 14.10.2014:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kontrollutvalgssak 036/14
Kontrollutvalgssak 021/14
Kommunestyresak 051/14
Kommunestyresak 055/14

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

363986 Notat til kontrollutvalget 20.10.14

Parter i saken:
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Besøksadresse: Telefon: 
Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks: 
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Notat til kontrollutvalget 20.10.14
Oppfølging av KO saken

Vår ref.: 14/27513 / 13/2451 / FE-210, FA-A00, FA-C00 Dato: 14.10.2014

Saksbehandler: Eivind Galtvik Telefon: Mobiltelefon: 474 83 387

E-post: eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

Innen KO avdelingen er det fortsatt fokus på å følge opp de administrative vedtakene som ble gjort i 
perioden november 2013 – april 2014 (Disse står beskrevet i KO – rapporten).

(Disse kulepunktene vil være tema både for felles og individuell opplæring/informasjon til alle ledere 
i avdelingen). 

Rutiner ved økonomirapportering
Dette punktet dekker hvordan de ulike enhetene skal rapportere om økonomisk status. 
Denne rapporteringen skal gå både til økonomirådgiver og kommunalsjef. Rapporteringen 
skal være månedlig og det skal brukes felles skjema (Excelark). Eventuelle avvik skal være 
avklart med kommunalsjef kultur og oppvekst før det rapporteres.

Midlertidige tilsettingsbrev
Tilsettinger som følge av permisjoner skal gjøres ute på enheten, med hjelp av personal. Alle 
tilsettinger skal vurderes og godkjennes av kommunalsjef kultur og oppvekst.

Hjemler
o Opprettelse og endringer

Hvis en enhet skal opprette hjemmel eller gjøre endringer i hjemmelsregisteret, skal 
dette godkjennes av kommunalsjef Kultur og oppvekst, rådgiver på personal og 
rådgiver på økonomi

o Rapportering
Alle enhetene skal til enhver tid ha oversikt over sitt eget hjemmlesregister. Dette 
blir gjennomgått to ganger pr. år. Ved endringer blir det automatisk gjennomgått.

Rapportering i forbindelse med lønnskjøring
Alle enhetene får ut rapport etter lønnskjøring. Denne rapporten skal kontrolleres opp mot 
hjemmelsregisteret.

Refusjoner
Eventuelle krav om refusjoner blir sendt ut fra rådhuset. Deretter blir det budsjettjustert ute 
på den enkelte enhet. 
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Besøksadresse: Telefon: 
Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks: 
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Med vennlig hilsen

Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.10.2014
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
13/2454
Journalpostløpenr.:
14/27369

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

043/14 Kontrollutvalget 20.10.2014

Forundersøkelse (begrenset granskning) i forbindelse med 
budsjettoverskridelser innen kultur og oppvekst.
  
Sammendrag:
Kommunestyret vedtok den 29. sept. i sak KS-055/14 å bestille en ekstern 
forundersøkelse (begrenset granskning) som retter fokus på å få klarhet i hvordan de 
kommunale systemer har fungert i forkant av budsjettoverskridelsene på ca 37 millioner 
som er varslet i økonomirapporten i sak KS-041/14 – Økonomirapport for Eigersund 
kommune – mai 2014. 

De som er oppnevnt til å gjennomføre den begrensede granskningen er statsautorisert 
revisor Gaute Sivertsen fra Bryne Revisjon AS og advokat Fredrik Bie i advokatfirmaet 
Ryger AS. Granskerne skal forholde seg til kontrollutvalget som mottar rapporten og 
innstiller til kommunestyrets møte i desember, jfr. vedtaket pkt. 2. 

Vedtaket i sak KS -055/14 er som følger:

KS-055/14 Vedtak:
a. Det iverksettes en forundersøkelse (begrenset granskning) som retter fokus på å få 
klarhet i hvordan de kommunale systemer har fungert i forkant av budsjettoverskridelsene på ca. 
kr. 37 millioner som varslet i økonomirapporten i sak 41/14 - Økonomirapport for Eigersund 
kommune - mai 2014. Det vises også til kommunestyrets vedtak i sak 051/14, notat fra 
kommuneadvokaten notat II og formannskapets vedtak i sak 86/14.

Arbeidet skal innrettes mot å finne årsakene til og om mulig konkludere i forhold til mulige 
systemfeil og /eller ansvar.

b. Revisors arbeid skal særskilt ha fokus på systemfeil og hva som evt. kan gjøres for å rette 
på dette/disse slik at man unngår gjentakelser. Juristens (advokatens) arbeid skal særskilt ha 
fokus på evt. ansvar.
c. Revisors og juristens arbeid forutsettes å gi grunnlag for å kunne inngå i kommunens 
vurderinger og evt. vedtak som offentlig myndighet.
d. Revisor og jurist (advokat) engasjeres hver for seg og skal kunne gi uavhengige svar i 
henhold til sine mandat. De skal likevel kunne foreta arbeid i fellesskap innen sine 
mandatområder dersom de finner dette hensiktsmessig.

e. Revisors og advokats oppdrag begrenses økonomisk med henholdsvis inntil kr. 300.000, 
for revisor og inntil kr. 200.000,- for advokat begge summer eks.mva.
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f. I den grad forundersøkelsen konkluderer med en videre undersøkelse, vurderes 
alternative fremgangsmetoder, inklusive granskning og høring.
2. De som oppnevnes til å gjennomføre den begrensede granskingen forholder seg til 
kontrollutvalget som mottar rapporten og innstiller til kommunestyrets møte i desember 2014.
3. Med bakgrunn i anbefaling fra kommuneadvokaten, som har innhentet tilbud, 
engasjeres følgende kandidater til å gjennomføre forundersøkelsen: 
a. Statsautorisert revisor Gaute Sivertsen i revisjonsfirmaet Bryne Revisjon AS 
b. Advokat Fredrik Bie i advokatfirmaet Ryger AS

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Kommunestyret har møte 15. desember. Sekretariatet foreslår at granskerne bes om å 
presentere sin rapport i kontrollutvalgets møte 8. desember. Rapporten må oversendes 
sekretariatet senest 14 dager før møtet ettersom saken skal videre til kommunestyret 
med kontrollutvalgets innstilling.  

Særutskrift fra kommunestyrets protokoll av sak KS-055/14 Mandat - gransking 
og saksdokumentene i saken vedlegges til orientering. Her fremgår bakgrunnen 
for vurderingene og vedtaket.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Forslag til vedtak 13.10.2014:

1. De som oppnevnes til å gjennomføre forundersøkelse (begrenset granskning) 
iht. 
    Kommunestyrets vedtak KS-055/14 bes om å presentere rapporten i  
    kontrollutvalgets møte 8. desember. 

2: Det bes om at rapporten oversendes sekretariatet senest 21. november.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kommunestyresak 041/14, Kommunestyresak 051/14, kommunestyresak 055/14.

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg
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364105 Mandat - Granskning.pdf

356206 Notat vedr. mandat - gransking - FS-sak 79/14

356214 Internt notat nr. 2 til styringsgruppen - spørsmål vedr. forslag til styringsgruppe mv.

356216 Internt notat nr. 3 til styringsgruppen - spørsmål vedr. gransking av budsjettoverskridelse

356219
Internt notat nr. 4 til styringsgruppen - spørsmål vedr. gransking av budsjettoverskridelse -
særlig

Parter i saken:
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  Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  09.10.2014 
Arkiv: :FE‐210 
Arkivsaksnr.: 
14/1621 
Journalpostløpenr.: 
14/22597 

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon interne tjenester 
Leif E. Broch 
Informasjonssjef 
51 46 80 23 
leif.broch@eigersund.kommune.no 

       

 
 

Saksnummer  Utvalg/komite  Møtedato 

079/14  Formannskapet  27.08.2014 

086/14  Formannskapet  24.09.2014 

055/14  Kommunestyret  29.09.2014 
 

 
 

Mandat ‐ gransking 
   
Sammendrag: 
Kommunestyret oppnevnte 17. juni 2014, sak 051/14 en politisk arbeidsgruppe som skal legge frem 
forslag til mandat på gransking av økonomiske problemene kommunen står i. 
 
Saksgang: 
Avgjøres av formannskapet. 
 

Forslag til vedtak 09.10.2014: 
 
 
27.08.2014 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Leder av arbeidsgruppen Tommy Bjellås (FrP) la frem forslag fra arbeidsgruppen sammen med 4 notater 
fra kommuneadvokaten: 

 Notat vedr. mandat ‐ gransking av 26. aug 14 ‐ FS‐sak 79/14 (Saksopplysninger fra 
arbeidsgruppen) (JPid 14/23390) 

 Internt notat til politisk nedsatt styringsgruppe vedr. gransking av budsjettoverskridelse varslet i 
forbindelse med økonomirapport 25.05.14 v 2 fra adv. Kjell Holst Sæther av 18 aug 14. (JPid 
14/23393) 

 Internt notat nr. 2 til styringsgruppen ‐ spørsmål vedr. forslag til styringsgruppe mv. fra adv. Kjell 
Holst Sæther av 21 aug 14. (JPiD 14/23394) 

 Internt notat nr. 3 til styringsgruppen ‐ spørsmål vedr. gransking av budsjettoverskridelse fra 
adv. Kjell Holst Sæther av 25 aug 14. (JPiD 14/23395) 

 Internt notat nr. 4 til styringsgruppen ‐ spørsmål vedr. gransking av budsjettoverskridelse – 
særlig spørsmål om offentlig høring fra adv. Kjell Holst Sæther av 27 aug 14. (JPiD 14/23396) 

~ o ~ 
  
Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak:  

«Innstilling til kommunestyret: 
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1. Det iverksettes en forundersøkelse (begrenset granskning) som retter fokus på å få klarhet i 
hvordan de kommunale systemer har fungert. Jf. kommunestyrets vedtak i sak 051/14 og notat 
fra kommuneadvokatens notat II. 

 
2. I den grad forundersøkelsen konkluderer med en videre undersøkelse, vurderes alternative 

framgangsmetoder, inklusive granskning og høring. 
 

3. Formannskapet ber kommuneadvokaten om å utforme en bestilling jf. ovenfornevnte punkt slik 
at denne kan legges frem til neste formannskapsmøte med påfølgende 
kommunestyrebehandling. 

 
4. Formannskapet ber kommuneadvokaten foreslå kandidater til gjennomføring av 

forundersøkelsen med tilhørende begrunnelse for forslagene.» 

 
Votering: 
Stapnes sitt forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS‐079/14 Vedtak: 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Det iverksettes en forundersøkelse (begrenset granskning) som retter fokus på å få klarhet i 
hvordan de kommunale systemer har fungert. Jf. kommunestyrets vedtak i sak 051/14 og notat 
fra kommuneadvokatens notat II. 

 
2. I den grad forundersøkelsen konkluderer med en videre undersøkelse, vurderes alternative 

fremgangsmetoder, inklusive granskning og høring. 
 

3. Formannskapet ber kommuneadvokaten om å utforme en bestilling jf. ovenfornevnte punkt slik 
at denne kan legges frem til neste formannskapsmøte med påfølgende 
kommunestyrebehandling. 

 
4. Formannskapet ber kommuneadvokaten foreslå kandidater til gjennomføring av 

forundersøkelsen med tilhørende begrunnelse for forslagene. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
24.09.2014 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Ordføreren orienterte om at kommuneadvokaten ikke hadde klart å få ferdig oppdraget jf. 
formannskapets vedtak punkt 3: Formannskapet forutsetter at kommuneadvokatens om å utforme en 
bestilling jf. ovenfornevnte punkt slik at denne kan legges frem til neste formannskapsmøte med 
påfølgende kommunestyrebehandling. 
 
Kommuneadvokaten har gitt tilbakemelding om at bestillingen vil foreligge til kommunestyrets møte 29. 
september 14. 

~ o ~ 
  
Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak:  
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«Kommunestyret avslutter arbeidet med gransking nå, og ber om å få status på den nye 
administrative organiseringen i slutten av 2014.  
 
Kontrollutvalget gjennomgår den nye administrative organisering og rapporterer til 
kommunestyret. 

 
Ordføreren foreslo slikt vedtak:  

«Nytt punkt: De som oppnevnes til å gjennomføre den begrensede granskingen forholder seg til 
kontrollutvalget.» 

 
Votering: 
Berglyds forslag falt med 10 mot 1 (SP) 
Formannskapets innstilling punkt 1,2 og 4 enstemmig vedtatt.  
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
FS‐086/14 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret:  
 

1. Det iverksettes en forundersøkelse (begrenset granskning) som retter fokus på å få klarhet i 
hvordan de kommunale systemer har fungert. jf. kommunestyrets vedtak i sak 051/14 og notat 
fra kommuneadvokaten notat II. 
 

2. I den grad forundersøkelsen konkluderer med en videre undersøkelse, vurderes alternative 
fremgangsmetoder, inklusive granskning og høring. 
 

3. Kommuneadvokaten bes foreslå kandidater til gjennomføring av forundersøkelsen med 
tilhørende begrunnelse for forslagene. 
 

4. De som oppnevnes til å gjennomføre den begrensede granskingen forholder seg til 
kontrollutvalget. 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Forslag til vedtak legges frem i møte. 
 
29.09.2014 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak:  

«Kommunestyret avslutter arbeidet med gransking nå, og ber om å få status på den nye 
administrative organiseringen i slutten av 2014.  
 
Kontrollutvalget gjennomgår den nye administrative organisering og rapporterer til 
kommunestyret.» 

 
Ordføreren foreslo slikt vedtak:  

«Med bakgrunn i forslag fra kommuneadvokat jf. bestilling fra formannskapet og 
kommunestyre legges følgende forslag frem for kommunestyret.: 
1. Det iverksettes en forundersøkelse (begrenset granskning) som retter fokus på å få 

klarhet i hvordan de kommunale systemer har fungert i forkant av 
budsjettoverskridelsene på ca. kr. 37 millioner som varslet i økonomirapporten i sak 
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41/14 ‐ Økonomirapport for Eigersund kommune ‐ mai 2014. Det vises også til 
kommunestyrets vedtak i sak 051/14, notat fra kommuneadvokaten notat II og 
formannskapets vedtak i sak 86/14. 
 
a. Arbeidet skal innrettes mot å finne årsakene til og om mulig konkludere i forhold til 

mulige systemfeil og /eller ansvar. 
 

b. Revisors arbeid skal særskilt ha fokus på systemfeil og hva som evt. kan gjøres for å 
rette på dette/disse slik at man unngår gjentakelser. Juristens (advokatens) arbeid 
skal særskilt ha fokus på evt. ansvar. 

 
c. Revisors og juristens arbeid forutsettes å gi grunnlag for å kunne inngå i kommunens 

vurderinger og evt. vedtak som offentlig myndighet. 
 
d. Revisor og jurist (advokat) engasjeres hver for seg og skal kunne gi uavhengige svar i 

henhold til sine mandat. De skal likevel kunne foreta arbeid i fellesskap innen sine 
mandatområder dersom de finner dette hensiktsmessig. 

 
e. Revisors og advokats oppdrag begrenses økonomisk med henholdsvis inntil kr. 

300.000, for revisor og inntil kr. 200.000,‐ for advokat begge summer eks.mva. 
 

f. I den grad forundersøkelsen konkluderer med en videre undersøkelse, vurderes 
alternative fremgangsmetoder, inklusive granskning og høring. 

 
2. De som oppnevnes til å gjennomføre den begrensede granskingen forholder seg til 

kontrollutvalget som mottar rapporten og innstiller til kommunestyrets møte i desember 
2014. 
 

3. Med bakgrunn i anbefaling fra kommuneadvokaten, som har innhentet tilbud, engasjeres 
følgende kandidater til å gjennomføre forundersøkelsen:  

a.   Statsautorisert revisor Gaute Sivertsen i revisjonsfirmaet Bryne Revisjon AS  
b. Advokat Fredrik Bie i advokatfirmaet Ryger AS.» 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling falt enstemmig. 
Ordførerens forslag vedtatt med 26 mot 5 stemmer for Berglys forslag. (Terje Jørgensen jr. (H) + 

Astrid H. Robertson (H) + Liv Tone Øiumshaugen (H) + SP) 
 
KS‐055/14 Vedtak: 
 

1. Det iverksettes en forundersøkelse (begrenset granskning) som retter fokus på å få klarhet i 
hvordan de kommunale systemer har fungert i forkant av budsjettoverskridelsene på ca. kr. 
37 millioner som varslet i økonomirapporten i sak 41/14 ‐ Økonomirapport for Eigersund 
kommune ‐ mai 2014. Det vises også til kommunestyrets vedtak i sak 051/14, notat fra 
kommuneadvokaten notat II og formannskapets vedtak i sak 86/14. 
 

a. Arbeidet skal innrettes mot å finne årsakene til og om mulig konkludere i forhold til 
mulige systemfeil og /eller ansvar. 
 

b. Revisors arbeid skal særskilt ha fokus på systemfeil og hva som evt. kan gjøres for å 
rette på dette/disse slik at man unngår gjentakelser. Juristens (advokatens) arbeid 
skal særskilt ha fokus på evt. ansvar. 
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c. Revisors og juristens arbeid forutsettes å gi grunnlag for å kunne inngå i kommunens 

vurderinger og evt. vedtak som offentlig myndighet. 
 
d. Revisor og jurist (advokat) engasjeres hver for seg og skal kunne gi uavhengige svar i 

henhold til sine mandat. De skal likevel kunne foreta arbeid i fellesskap innen sine 
mandatområder dersom de finner dette hensiktsmessig. 

 
e. Revisors og advokats oppdrag begrenses økonomisk med henholdsvis inntil kr. 

300.000, for revisor og inntil kr. 200.000,‐ for advokat begge summer eks.mva. 
 

f. I den grad forundersøkelsen konkluderer med en videre undersøkelse, vurderes 
alternative fremgangsmetoder, inklusive granskning og høring. 

 
2. De som oppnevnes til å gjennomføre den begrensede granskingen forholder seg til 

kontrollutvalget som mottar rapporten og innstiller til kommunestyrets møte i desember 
2014. 
 

3. Med bakgrunn i anbefaling fra kommuneadvokaten, som har innhentet tilbud, engasjeres 
følgende kandidater til å gjennomføre forundersøkelsen:  

a.   Statsautorisert revisor Gaute Sivertsen i revisjonsfirmaet Bryne Revisjon AS  
b. Advokat Fredrik Bie i advokatfirmaet Ryger AS 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
KS‐051/14 Vedtak: 
 

1. Kommunestyret oppnevner en politisk styringsgruppe bestående av fire politikere ‐ to fra 
posisjonen og to fra opposisjonen ‐ som får i oppdrag å utarbeide en bestilling på ekstern 
granskning av budsjettoverskridelsen varslet ifm framlagt økonomirapport pr 25.5.  Bestillingen 
legges fram for godkjennelse av formannskapet i møte 27 august. 

 
2. Til styringsgruppen oppnevnes: 

Som representant for Høyre oppnevnes Terje Jørgensen jr. (H) 
Som representant for Arbeiderpartiet oppnevnes Frank Emil Moen (H) 
Som representant for Fremskrittspartiet oppnevnes Tommy Bjellas (FrP). 
Som representant for Kristelig Folkeparti oppnevnes Solveig Ege Tengesdal (KrF). 

 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
  

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

3 I 18.08.2014 Styringsgruppen 
Internt notat til politisk nedsatt styringsgruppe 
vedr. gransking av budsjettoverskridelse varslet i 
forbindelse med 

4 I 21.08.2014 Styringsgruppen 
Internt notat nr. 2 til styringsgruppen - spørsmål 
vedr. forslag til styringsgruppe mv. 
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5 I 25.08.2014 Styringsgruppen 
Internt notat nr. 3 til styringsgruppen - spørsmål 
vedr. gransking av budsjettoverskridelse 

2 I 26.08.2014 Styringsgruppen Notat vedr. mandat - gransking - FS-sak 79/14 

6 I 27.08.2014 Styringsgruppen 
Internt notat nr. 4 til styringsgruppen - spørsmål 
vedr. gransking av budsjettoverskridelse - særlig 

7 I 24.09.2014 Styringsgruppen Sak 055/14 av 08.09.2014 - Forslag til gransking 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parter i saken 
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SAK 79/14 Mandat – Granskning 

Gruppen har hatt en rekke møter før, i løpet av og etter sommeren. Det har vært en bred diskusjon, 

hvor en hele tiden har fokusert på å finne årsak med vekt på system, ikke person. Hovedmålet er å 

forhindre at liknende situasjoner oppstår igjen. 

Mot slutten av arbeidet fikk gruppen assistanse av kommuneadvokat, Kjell Holst Sæther. De tre 

notatene fra ham sammenfatter i hovedsak alternativene, diskusjonene og slutningene fra gruppen. 

I forhold til bestillingen fra Kommunestyret er gruppen enig om at det er anbefalingene fra notat 2 

som treffer best. Forundersøkelse/(begrenset granskning) er klart å foretrekke fremfor full ekstern 

granskning, men svarer allikevel til bestilling, all den tid den kan sees som forløper til full grankning 

om en finner grunnlag for å gå videre med slik. 

Samtidig har gruppen hele tiden hatt med mulighet for offentlig høring som et alternativ i 

diskusjonene. En har ønsket mer kunnskap om dette, for å se om det er et reelt og mulig bedre 

alternativ. Dette da enkelte har stilt spørsmål om granskning er rette instrument, som fører til 

ønskelig resultat, spesielt sett i forhold til kostnader. Høring er et instrument for intern undersøkelse, 

som er godt forankret i kommuneloven. En fordel med slik høring er at den ansvarligjør de ledende 

politikerne ved at de tar styring på saken. Muligens er ikke saken mer kompleks enn at en slik høring 

vil avsløre hvilke systemsvikt som ligger til grunn for de uheldige omstendigheter. Samtidig velger en 

ikke bort granskning. Hvis konklusjon fra høring er at alvorlighetsgraden er av en art som krever 

granskning, så har en fremdeles anledning til dette. Men høring i henhold til Kommunelovens par.77 

og forundersøkelse(Granskning) er to fullstendig adskilte aktiviteter. 

Gruppen har forståelse for at Høring i utgangspunktet ikke svarer til bestillingen fra Kommunestyret. 

Men da denne kunnskapen har blitt tilført gruppen og en anser dette som et reelt alternativ til 

løsning, synes gruppen det er naturlig at denne kunnskapen også blir gjort tilgjengelig for 

Formanskapet til behandling av saken. 

Gruppen vil gjøre det klart at det ikke er full enighet angående å legge frem Notat 3 i forhold 

til offentlig høring i henhold til Kommuneloven. Representanten Frank Emil Moen har 

følgende dissens: at en utredning om offentlig høring som et alternativ til en ekstern 

gransking både er utenfor gruppens mandat, og er en uegnet undersøkelsesform i denne 

sak 

Notatene med anbefalinger og grovestimerte kostnader burde være utfyllende nok for Formanskapet 

til å velge veien videre. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.10.2014
Arkiv: :FE-216, FA-F47, TI-
&58
Arkivsaksnr.:
14/1765
Journalpostløpenr.:
14/27615

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

044/14 Kontrollutvalget 20.10.2014

Forvaltningsrevisjon av barnevernet i Eigersund
  

Sammendrag:
Kommunen skal årlig gjennomføre forvaltningsrevisjon av sin virksomhet ifølge 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. Et av virksomhetsområdene i planen er Barnevern.

Den 22.09.14 traff kontrollutvalget slik vedtak:

KON-035/14 Vedtak:

1: Kontrollutvalget bestiller forslag til mandat for forvaltningsrevisjon av «Barnevern ut 
fra et brukerperspektiv» fra Rogaland Revisjon, til kontrollutvalgets møte i oktober 
2014.

2: Kontrollutvalget bestiller forslag til mandat for forvaltningsrevisjon av «Drift av og 
kvalitet i kommunale barnehager.» fra Rogaland Revisjon, til kontrollutvalgets møte i 
februar 2015.

Vedtaket er enstemmig.

Rogaland Revisjon har i henhold til pkt. 1 i vedtaket utarbeidet et forslag til prosjektmandat 
som følger vedlagt. Prosjektmandatet forutsetter en ramme til prosjektplanlegging, 
kartlegging, analyser og rapportering på ca. 200 timer. Levering vil skje i 2015. 
Kontrollutvalget har fra før vedtatt deltagelse i selskapskontroll i Lyse Energi AS med en 
ramme på 15 timer for levering i 2015. Dersom kontrollutvalget vedtar bestilling iht. 
vedlagte mandat, vil det således være ytterligere 135 timer (350 – 215) til rådighet 
innenfor neste års budsjett. Anslaget er gitt med forbehold om timeforbruk i 2015 i 
forbindelse med selskapskontrollen i DIM. Dette avklares nærmere med revisor. 

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget
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Forslag til vedtak 14.10.2014:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon «Barnevern ut fra et brukerperspektiv» i henhold 
til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon IKS av 10.10.2014.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kontrollutvalgssak -035/14

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

364190 Prosjektmandat - barnevern ut fra et brukerperspektiv

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 10.10.2014 Rogaland Revisjon IKS
Prosjektmandat - barnevern ut fra et 
brukerperspektiv

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.10.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/2010
Journalpostløpenr.:
14/27447

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

045/14 Kontrollutvalget 20.10.2014

Referatsaker til kontrollutvalgets  møte 20.9.2014
  

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 13.10.2014:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

 Særutskrift fra sak – økonomirapport for perioden januar –september 2014.

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

364288 Økonomirapport for perioden januar - september 2014.pdf
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.10.2014
Arkiv: :FE-240, TI-&14
Arkivsaksnr.:
14/1638
Journalpostløpenr.:
14/23891

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

087/14 Formannskapet 24.09.2014

056/14 Kommunestyret 29.09.2014

Økonomirapport for perioden januar - september 2014
  

Sammendrag:
Denne sak vil ta opp følgende hoveddeler for budsjettåret 2014:

1. En tilbakemelding på vedtatte reduksjoner i K-sak 041/14 Økonomirapport for januar 
– mai. Behandlet i Kommunestyret 16.06.14.

2. Kommentarer knyttet opp mot videre reduksjoner – iht. vedtak.
3. En økonomisk statusrapport for driften i 2014.
4. Kommentarer til forslag til driftstilpasninger  / reduksjoner.

Som en tidligere har informert om har en endret økonomirapporteringen. Vedlagt følger et 
notat fra den enkelte kommunalsjef for den enkelte driftsavdeling.

Denne sak viser:
 Det er budsjettmessig underdekning på 845.000 kroner – i driften for 2014. I denne 

sak blir dette innarbeidet som en negativ rammeendring – som det må fremlegges 
dekning på i kommende økonomirapport.

 Faktiske reduksjoner er lavere enn vedtatt beløp. Dvs. at noen av de vedtatte 
reduksjonene må justeres ned. Forholdene er primært knyttet opp mot KO.

 En må forvente at det vil bli fremlagt nye rapporter som vil gi økte utgifter – basert på 
at det avdekkes forhold som gir økte budsjettmessige utgifter – spesielt innen KO. 
Dette blir videre understreket av at HO rapporterer at de har utfordringer med å holde 
balansen. For både Teknisk avdeling og Sentraladministrasjonen har en flere poster 
som har merforbruk og hvor en arbeider for å skape balanse internt.

En viser til at den økonomiske ubalansen i KO var ett forhold som en arbeidet med i 2013 og 
hvor det ble lagt inn midler for å finansiere dette forhold i 2013. Midlene ble lagt inn for 
2013, men ikke påfølgende år (dvs. «engangsmidler» i 2013 og som da må finansieres i 2014 
og påfølgende år). Ut fra det er KO også et betydelig økonomisk forhold i 2014 og påfølgende 
år. Dvs. at vi her snakker om samme sak / forhold – noe vi ser kan misforstås. I tillegg til 
dette vil det – på lik linje med andre år – bli endringer i driften. Rådmannen vil fremlegge en 
oversikt over hva som er knyttet opp mot KO-saken og hva som kan bli beskrevet som nye 
forhold.
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Det vi står overfor er at Eigersund kommune må kutte driftsutgifter tilsvarende 30 millioner 
kroner i rådmannens budsjettforslag for 2015 – tilsvarende 50 årsverk. Dette er forhold som 
må igangsettes i løpet av 2014/2015. Dette vil få konsekvenser for tjenestetilbudet. Hvis ikke 
vindmøller blir realisert i 2015/2016 betyr dette at driftsreduksjonene for 2016 ligger på totalt 
42 millioner kroner. 

I vedtatt økonomiplan for perioden 2014 – 2017 ligger det inne driftsmessige avsetninger til 
Finansfondet i 2016 og 2017 – på henholdsvis 5,6 og 4,9 millioner kroner. Ved å trekke disse 
avsetningene ut vil en kunne redusere driftsreduksjonene tilsvarende. 

Saksgang:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret som fatter endelig vedtak.

Iht. forskrift oversendes saken til Fylkesmann i Rogaland – med vedtak.

Ved forslag til driftstilpasninger/-reduksjoner skal saken først oversendes Fells brukerutvalg –
som uttaler seg til Formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 09.10.2014:
Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Ved Sentraladministrasjonen budsjetteres det med en negativ rammeendring på 845.000 
kroner i driftsbudsjettet for 2014. Dette for å skape budsjett-teknisk balanse i denne sak. 
Rådmannen fremmer dekning til kommende økonomirapport.

2. Driftsbudsjettet for Kultur- og oppvekstavdelingen blir tilført:
a. 2,9 millioner kroner knyttet opp mot Barnevernet. 
b. 2,7 millioner kroner knyttet opp mot det som blir definert som gjestelever.
c. 0,7 millioner kroner knyttet opp mot økte utgifter for skoleskyss.

3. For 2014 budsjetteres det, i Driftsbudsjettet for Kultur- og oppvekstavdelingen, med ett 
kompetansetilskudd på 1,4 millioner kroner.

4. Driftsbudsjettet for Teknisk avdeling blir tilført:
a. 160.000 kroner til økt festeavgift.
b. 300.000 kroner til økte utgifter vedr. brøytemannskaper.

5. Driftsbudsjettet for Kap. 7 – Fellesområde – blir tilført:
a. 1,5 millioner kroner knyttet opp mot redusert bruk av vikarer.
b. 0,6 millioner kroner knyttet opp mot redusert bruk av tilleggsbemanning.
c. Postene skulle blitt overført til driftsavdelingen.

6. Driftsbudsjettet for Sentraladministrasjon blir tilført:
a. 530.000 kroner knyttet opp mot tilbakeføring til havnekassen vedrørende 

klagebehandling på primært strømkabel til Søra Eigerøy (delfinansiering).
b. 200.000 kroner til rekruttering i KF-selskap.
c. Ovennevnte punkter og kompensasjoner gjelder i 2014.

7. Budsjettert eiendomsskatt for 2014 økes med 1,0 million kroner.
8. Ved Kap. 9 – Finansposter brukes følgende fondsmidler for å finansiere driftstiltak i 

2014:
a. 6,2 millioner kroner av Vertskommunefondet.
b. 300.000 kroner av Tapsfond Sentraladministrasjon.
c. 500.000 kroner av Fond Park og Vei.
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9. Det settes av 200.000 kroner til ett nytt investeringsprosjekt i 2014. Dette knyttet opp mot 
datasikkerhet. Finansieringen skjer ved bruk av Investeringsfondet.

10. Det settes av 500.000 kroner knyttet opp mot ekstern forundersøkelse (begrenset 
granskning) – netto beløp. Tiltaket finansieres ved bruk av Pensjonsfondet.

11. For HO vedtas følgende:
 Økt ramme – Lovendring ved arbeid på helligdager som medfører økte 

lønnskostnader kompenseres via lønnspotten. Utgjør 1,6 millioner kroner. 
 Økt ramme - Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten tilføres 

avdelingen. Utgjør 655.000 kroner.
 Etablering av følgende stillinger:

o 0,5 stilling hverdagsrehabilitering
o 0,5 stilling frisklivsentral
o 0,2 stilling fysioterapi
o Stillingene finansieres via statlige overføringer/øremerkede fondsmidler.

 1 stilling IBO – omdisponering innenfor egen ramme

24.09.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Frank Emil Moen (AP) foreslo slikt vedtak (fellesforslag med ordføreren): 
«Nytt punkt 12: Forskutteringsmidler avsatt til Egersund Næringspark (Eigestad) overføres til 
foretaket uten bindinger. Dette er totalt kr 10.760.000,- som kan benyttes til oppkjøp av areal. 
Det er en forutsetning at investeringer i areal skjer innenfor Eigersunds kommunegrense.»

Votering:
Rådmannens innstiling med Moens fellesforslag enstemmig vedtatt. 

FS-087/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
1. Ved Sentraladministrasjonen budsjetteres det med en negativ rammeendring på 

845.000 kroner i driftsbudsjettet for 2014. Dette for å skape budsjett-teknisk balanse i 
denne sak. Rådmannen fremmer dekning til kommende økonomirapport.

2. Driftsbudsjettet for Kultur- og oppvekstavdelingen blir tilført:
a. 2,9 millioner kroner knyttet opp mot Barnevernet. 
b. 2,7 millioner kroner knyttet opp mot det som blir definert som gjestelever.
c. 0,7 millioner kroner knyttet opp mot økte utgifter for skoleskyss.

3. For 2014 budsjetteres det, i Driftsbudsjettet for Kultur- og oppvekstavdelingen, med ett 
kompetansetilskudd på 1,4 millioner kroner.

4. Driftsbudsjettet for Teknisk avdeling blir tilført:
a. 160.000 kroner til økt festeavgift.
b. 300.000 kroner til økte utgifter vedr. brøytemannskaper.

5. Driftsbudsjettet for Kap. 7 – Fellesområde – blir tilført:
a. 1,5 millioner kroner knyttet opp mot redusert bruk av vikarer.
b. 0,6 millioner kroner knyttet opp mot redusert bruk av tilleggsbemanning.
c. Postene skulle blitt overført til driftsavdelingen.

6. Driftsbudsjettet for Sentraladministrasjon blir tilført:
a. 530.000 kroner knyttet opp mot tilbakeføring til havnekassen vedrørende 

klagebehandling på primært strømkabel til Søra Eigerøy (delfinansiering).
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b. 200.000 kroner til rekruttering i KF-selskap.
c. Ovennevnte punkter og kompensasjoner gjelder i 2014.

7. Budsjettert eiendomsskatt for 2014 økes med 1,0 million kroner.
8. Ved Kap. 9 – Finansposter brukes følgende fondsmidler for å finansiere driftstiltak i 2014:

a. 6,2 millioner kroner av Vertskommunefondet.
b. 300.000 kroner av Tapsfond Sentraladministrasjon.
c. 500.000 kroner av Fond Park og Vei.

9. Det settes av 200.000 kroner til ett nytt investeringsprosjekt i 2014. Dette knyttet opp mot 
datasikkerhet. Finansieringen skjer ved bruk av Investeringsfondet.

10. Det settes av 500.000 kroner knyttet opp mot ekstern forundersøkelse (begrenset granskning) –
netto beløp. Tiltaket finansieres ved bruk av Pensjonsfondet.

11. For HO vedtas følgende:

 Økt ramme – Lovendring ved arbeid på helligdager som medfører økte lønnskostnader 
kompenseres via lønnspotten. Utgjør 1,6 millioner kroner. 

 Økt ramme - Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten tilføres avdelingen. 
Utgjør 655.000 kroner.

 Etablering av følgende stillinger:
o 0,5 stilling hverdagsrehabilitering
o 0,5 stilling frisklivsentral
o 0,2 stilling fysioterapi
o Stillingene finansieres via statlige overføringer/øremerkede fondsmidler.

 1 stilling IBO – omdisponering innenfor egen ramme
12. Forskutteringsmidler avsatt til Egersund Næringspark (Eigestad) overføres til foretaket 

uten bindinger. Dette er totalt kr 10.760.000,- som kan benyttes til oppkjøp av areal. Det 
er en forutsetning at investeringer i areal skjer innenfor Eigersunds kommunegrense.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

29.09.2014 Kommunestyret

Møtebehandling:

 Alf Tore Sæstad (KrF) erklærte seg ugild i punkt 11 og trådte ut idet han som kommunal arbeidstaker 
har deltatt i saksforberedelsene av saken, jf. kommunelovens § 40, 3 b. Det fremkom ikke 
merknader til saken, og Arnt Rune Byberg (KrF) tok sete.

Votering punkt 11:
Formannskapets innstilling punkt 11 enstemmig vedtatt. 

~ o ~

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak: 

«Nytt punkt 12: Forskutteringsmidler avsatt til Egersund Næringspark (Eigestad) overføres til 
foretaket Egersund Næring og havn KF.
Dette er totalt kr 10.760.000,- som kan benyttes til oppkjøp og utvikling av areal. Det er en 
forutsetning at investeringer i areal skjer innenfor Eigersunds kommunegrense.»

Votering:
Formannskapets innstilling 1-10 enstemmig vedtatt. 
Bjellås forslag punkt 12 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for formannskapets innstilling punkt 12.

 Side 43 av 53



5

KS-056/14 Vedtak:

1. Ved Sentraladministrasjonen budsjetteres det med en negativ rammeendring på 
845.000 kroner i driftsbudsjettet for 2014. Dette for å skape budsjett-teknisk balanse i 
denne sak. Rådmannen fremmer dekning til kommende økonomirapport.

2. Driftsbudsjettet for Kultur- og oppvekstavdelingen blir tilført:
a. 2,9 millioner kroner knyttet opp mot Barnevernet. 
b. 2,7 millioner kroner knyttet opp mot det som blir definert som gjestelever.
c. 0,7 millioner kroner knyttet opp mot økte utgifter for skoleskyss.

3. For 2014 budsjetteres det, i Driftsbudsjettet for Kultur- og oppvekstavdelingen, med ett 
kompetansetilskudd på 1,4 millioner kroner.

4. Driftsbudsjettet for Teknisk avdeling blir tilført:
a. 160.000 kroner til økt festeavgift.
b. 300.000 kroner til økte utgifter vedr. brøytemannskaper.

5. Driftsbudsjettet for Kap. 7 – Fellesområde – blir tilført:
a. 1,5 millioner kroner knyttet opp mot redusert bruk av vikarer.
b. 0,6 millioner kroner knyttet opp mot redusert bruk av tilleggsbemanning.
c. Postene skulle blitt overført til driftsavdelingen.

6. Driftsbudsjettet for Sentraladministrasjon blir tilført:
a. 530.000 kroner knyttet opp mot tilbakeføring til havnekassen vedrørende 

klagebehandling på primært strømkabel til Søra Eigerøy (delfinansiering).
b. 200.000 kroner til rekruttering i KF-selskap.
c. Ovennevnte punkter og kompensasjoner gjelder i 2014.

7. Budsjettert eiendomsskatt for 2014 økes med 1,0 million kroner.
8. Ved Kap. 9 – Finansposter brukes følgende fondsmidler for å finansiere driftstiltak i 2014:

a. 6,2 millioner kroner av Vertskommunefondet.
b. 300.000 kroner av Tapsfond Sentraladministrasjon.
c. 500.000 kroner av Fond Park og Vei.

9. Det settes av 200.000 kroner til ett nytt investeringsprosjekt i 2014. Dette knyttet opp mot 
datasikkerhet. Finansieringen skjer ved bruk av Investeringsfondet.

10. Det settes av 500.000 kroner knyttet opp mot ekstern forundersøkelse (begrenset granskning) –
netto beløp. Tiltaket finansieres ved bruk av Pensjonsfondet.

11. For HO vedtas følgende:

 Økt ramme – Lovendring ved arbeid på helligdager som medfører økte lønnskostnader 
kompenseres via lønnspotten. Utgjør 1,6 millioner kroner. 

 Økt ramme - Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten tilføres avdelingen. 
Utgjør 655.000 kroner.

 Etablering av følgende stillinger:
o 0,5 stilling hverdagsrehabilitering
o 0,5 stilling frisklivsentral
o 0,2 stilling fysioterapi
o Stillingene finansieres via statlige overføringer/øremerkede fondsmidler.

 1 stilling IBO – omdisponering innenfor egen ramme
12. Forskutteringsmidler avsatt til Egersund Næringspark (Eigestad) overføres til foretaket Egersund 

Næring og havn KF. Dette er totalt kr 10.760.000,- som kan benyttes til oppkjøp og utvikling av 
areal. Det er en forutsetning at investeringer i areal skjer innenfor Eigersunds kommunegrense.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Formannskapet og Kommunestyret behandlet en økonomirapport i juni. Det ble videre lagt 
frem en økonomirapport til Formannskapet i august.

Andre opplysninger / fakta i saken:
En viser til vedlegg – fra den enkelte avdeling.
Forhold som dekkes i den enkelte avdeling (innenfor egen økonomisk ramme) kommenteres 
ikke. Hvis ikke annet fremkommer i saken vil disse endringene bli foretatt etter 
kommunestyrets vedtak.

Saksbehandlers vurderinger:
Saken tar opp økonomiske forhold og en viser til underliggende punkt – samt 
tilbakemeldingene fra den enkelte avdeling.

Rådmannens plan for videre driftstilpasninger
Den 16.06.14 ble det vedtatt at rådmann skulle fremlegge en plan for videre driftstilpasninger.
Det jobbes videre med dette og rådmannen vil komme tilbake til dette forhold i et 
budsjettmøte (før formannskapets møte). Budsjettmøtet er planlagt 22.09.14. Rådmannen 
viser til at ubundne driftsfond er disponert – noe som fører til at det må foretas 
driftsreduksjoner for 2015. Ved driftsreduksjoner er det prosesser som må følges. Dette er bla. 
knyttet opp mot orientering av tillitsvalgte og varsling av ansatte som eventuelt blir påvirket 
av driftsreduksjoner. De driftsreduserende tiltak, som ikke berører tjenesteproduksjonen 
direkte, er allerede foretatt/gjennomført.  

Dette er en prosess som kommer til å pågå frem mot ønsket møte 22.09.14 (møteinvitasjon er 
sendt ut). Rådmannen viser videre til at det kan foreslås driftsreduksjoner i formannskapets 
møte 24.09.14. Dette betyr at prosesser kan gå uten forsinkelse – selv om forhold ikke er 
foreslått konkret i denne sak.

Rådmannen viser videre til at det vil være flere mulige runder i 2014. 

Økonomisk oversikt – driftsmessig situasjon
Tabellen nedenfor viser økonomisk situasjon og utviklingstrekk – i drift. Tabellen viser 
økonomisk oversikt for perioden januar – august (periodisert – inkludert periodisert budsjett). 

Kontoklasse R2014 B2014 % avvik
R14/B14

Opprinnelig 

B-2014
R-

2013
10 Lønn 475.326 460.915 103,1 463.856 441.063
11 Kjøp av varer og tjenester 86.849 92.964 93,4 93.607 91.280
13 Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 75.828 76.773 98,8 86.055 85.622
14 Overføringsutgifter 51.499 63.144 81,6 50.747 42.236
15 Finansutgifter 28.159 78.059 36,1 77.563 25.341
Sum utgifter 717.660 771.856 93,0 771.827 685.542
16 Salgsinntekter -79.812 -78.506 101,7 -78.439 -75.022
17 Refusjon -61.151 -68.593 89,2 -68.170 -66.107
18 Overføringsinntekter -560.728 -564.737 99,3 -564.071 -534.222

19 Finansinntekter -37.264 -61.776 60,3 -61.147 -24.640
Sum inntekter -738.955 -773.612 95,5 -771.827 -699.990

Netto ramme -21.295 -1.756 1212,7 0 -14.448
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer til tabellen – for den enkelte kontoklasse:
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 En viser til kommentarene til den enkelte avdeling.
 For gitte forhold ser vi at periodisert budsjett kan gi ett noe skjevt bilde – da flere 

større finansføringer finner sted i forbindelse med årsregnskapet. Dette gjelder spesielt 
finansutgifter og finansinntekter (omfatter bla. føring av avskrivninger, 
rentebelastninger internt og finansposter på vann og avløp).

Kommentarer på event. avvik i vedtatte driftstilpasninger (K-sak 041/14)
I forbindelse med kommunestyrets møte 16.06.14 ble det vedtatt ulike driftstilpasninger for 
den enkelte avdeling. En egen tabell blir lagt med som vedlegg og som viser samtlige 
driftstilpasninger for avdelingene. En viser til tabellen for informasjon. Samlet sett er 
følgende beløp vedtatt (budsjettmessig) redusert ved den enkelte avdeling:

# Tiltak Kommunestyrets Budsjettmessige konsekvenser

vedtak 2014 2015 2016

KO Kultur- og oppvekstavdelinge 11 482 551 11 482 551 19 901 705 19 901 705

HO Helse- og omsorgsavdelingen 4 035 000 4 035 000 4 070 000 4 070 000

Tekn Teknisk avdeling 539 000 539 000 915 000 915 000

Sent Sentraladministrasjon 408 000 408 000 280 000 280 000

8 Skatt og rammetilskudd 3 000 000 3 000 000

Sum 19 464 551 19 464 551 25 166 705 25 166 705

Det er gitte forhold som ikke er lagt inn budsjettmessig i 2014 og 2015. For 2014 har en lagt 
inn budsjettendringer tilsvarende 14,7 millioner kroner. Basert på kommunestyrets vedtak 
skal dette økes i 2015. For 2015 er driftsreduksjoner tilsvarende 20,2 millioner kroner 
innarbeidet. I tillegg kommer driftstilpasninger knyttet opp mot prosjektet Eigersund 2015. 

Det hefter fremdeles noe usikkerhet om tallene – spesielt for 2015. Rådmannen kommer til å 
ha gjennomganger på dette og vil følge dette løpende opp. Rådmannen viser til at dette vil bli 
fulgt opp i flere økonomirapporter i løpet av året.
I økonomirapport i juni la en til grunn bruk av fondsmidler for å finansiere økte utgifter 
innenfor Teknisk avdeling og KO. I sum utgjorde dette 12,6 millioner kroner. Dette er rene 
engangsforhold. Basert på disse forhold må en forvente at det må foretas varige 
driftstilpasninger i budsjettet for 2015 på minimum tilsvarende beløp. Videre viser en at gitte 
vedtatte driftstilpasninger må reduseres i beløp. Denne sak viser videre et merforbruk på bla. 
lønnspotten som øker til neste år. Dette gjør at en må forvente at reduksjoner i 
budsjettforslaget for 2015 bør ligge på minst 30 millioner kroner. Forhold som vil komme i 
tillegg til disse moment:

 Ved den enkelte avdeling er det budsjettert inn driftsreduksjoner knyttet opp mot 
«Prosjekt Eigersund 2015». Dette er ikke innarbeidet i driftsbudsjettene.

 Dette forutsetter at vedtatte budsjettendringer kan realiseres.

I denne sammenheng gis det kun informasjon om eventuelle avvik for 2014. En viser til 
kommentarene fra avdelingene i vedlegg.

Tilleggskommentarer til disse forhold:
Følgende vedtatte reduksjoner innenfor KO må sannsynligvis reduseres:

 K-3: Tilskudd til private barnehager. Vedtatt reduksjon er på 3.097.000 kroner i 2014 
og 3.993.000 kroner i 2015. For 2015 vil det bli foretatt en ny beregning i forbindelse 
med budsjettet. En påpeker at det vil bli foretatt nye beregninger av tilskuddet i 
september og i forbindelse med årsregnskapet. Begge disse beregningene (og 
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klagebehandling) kan ha økonomiske konsekvenser – ut over vedtatt budsjett.
Foreløpige beregninger for året viser til at vi har avsatt 2 – 3 millioner kroner for lite 
til tilskudd til private barnehager. Skissert reduksjon kan da ikke gjennomføres. En 
påpeker at dette er tall som baserer seg på anslag da endelig beregning vil bli foretatt 
etter 15.09.14. Dette er et forhold som ikke er innarbeidet i denne sak for 2014, men 
den tid økningen ikke er finansiert i 2015 legges denne inn i den økonomiske 
oversikten. For 2014 må rådmannen komme tilbake – etter at de endelige 
beregningene (basert på barnesammensetning) er sluttført.

 K-8: Rydding i stillingshjemler er i sluttfasen i KO – jfr. KO sin vedlagte rapport. 
 Vedtatte driftstilpasninger / reduksjoner i budsjettet for 2013 – videreført til budsjett 

2014:
o I forbindelse med budsjettvedtaket ble det budsjettert med en økonomisk effekt 

knyttet opp mot reduksjon av sykemeldte. Disse driftsreduksjonene ble 
budsjettert på et fellesområde og omfatter følgende poster/reduksjoner:

 Redusert bruk av vikar ved sykdom – 1.500.000 kr.
 Redusert tilleggsbemanning – 600.000 kroner.

o Basert på økonomisk situasjon i avdelingene vil en ikke kunne nå disse 
reduksjonene .

 En har ikke lagt inn midler til investering/drift/leie av Lagårdshallen AS. Dette 
fremmes som en egen sak.

 Det blir beskrevet en situasjon hvor skatteinngangen kan snu og hvor vi ligger høyere 
enn statens anslag. Vi har videreført budsjettert skatteinngang i 2014 til kommende år. 
Dette forutsetter meget høy aktivitet ved Aker Solutions i årene som kommer – og en 
stor gruppe innleid arbeidskraft som skatter til Eigersund kommune. På ett gitt 
tidspunkt kan dette gi oss en skattemessig «reduksjon» - med de konsekvenser det vil 
medføre.

 I tilbakemeldingen fra Teknisk avdeling viser en til manglende inntekt på parkering og 
utleie av brygger. Avdelingen ber ikke om kompensasjon for manglende inntekt. Dette 
er et forhold rådmannen vil komme tilbake på – både i 2014 og for kommende år.

 Rådmannen har ikke satt av midler knyttet opp mot fortidsminner på Hellvik – som 
må settes tilbake i opprinnelig stand. Dette vil føre til en utgift – hvor endelig beløp 
ikke er fastsatt. Den øvre rammen ligger på ca. 900.000 kroner. 

 Basert på formannskapets diskusjon i møte 27.08.14 om ekstern forundersøkelse / 
begrenset granskning settes det i denne sak av 500.000 kroner (netto). Eventuell moms 
kommer i tillegg – og tilbakefører tiltaket. Finansieringen skjer ved bruk av 
Pensjonsfondet (fritt driftsfond). 

Universell utforming:

Ingen i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
I utgangspunktet har en nå budsjettert med 0 kroner i overskudd for 2014. Samtidig så må en 
gå i balanse iht. forskrift. 

Drift - Endringer Avd 2014 2015 2016 2017

Budsjettert overskudd 2014 Kap 9 0 -1 373 -1 778 -2 123

Endringer i utgiftene

Barnevern KO 2 900 2 900 2 900 2 900

Gjesteelever KO 2 700 2 700 2 700 2 700
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Skoleskyss KO 700 700 700 700

Økt festeavgift Teknisk 160 160 160 160

Økte utgifter brøytemannskaper Teknisk 300 300 300 300

Lønnspotten kap 7 8 000 8 000 8 000

Redusert bruk av vikarer kap 7 1 500 1 500 1 500 1 500

Redusert bruk av tilleggsbemanning kap 7 600 600 600 600

Tilbakeføring havnekassen Sent 530

Rekruttering i KF Sent 200

Medfinansiering HO 655 655 655 655

Økt tilskudd private barnehager KO 15 000 15 000 15 000

Sum økte kostnader 10 245 32 515 32 515 32 515

Endringer i inntektene

Eiendomsskatt Kap 8 -1 000 1 500 11 940

Bruk av Vertskommunefondet Kap 9 -6 200

Bruk av Tapsfond Sent adm Kap 9 -300

Bruk av Fond Park og vei Kap 9 -500

Kompetansetilskudd KO KO -1 400

Sum økte inntekter -9 400 1 500 11 940 0

Justert budsjett underskudd 845 32 642 42 677 30 392

Endringer i forhold til opprinnelig budsjett 845 31 269 40 899 28 269
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Fremlagt skisse viser at Eigersund kommune har en drift som ikke er i balanse i 2014 
økonomisk. Dette er et forhold som må innarbeides i året.

For å gå i balanse brukes ubundne driftsfond – herunder Vertskommunefondet. Dette er et 
ubundet driftsfond. Midlene er satt av på fondet i 2011, 2012 og 2013 – i forbindelse med 
årsregnskapet. Avsatte midler er knyttet opp mot driften ved HO. Ved HO har vi budsjettert 
med en årlig og økende driftsreduksjon knyttet opp mot tiltak innenfor vertskommune-
ordningen ( i forbindelse med endring av tjenestetilbud). Vertskommunefondet skulle være en 
buffer som kunne brukes for å sikre kontinuitet og hvor en kunne bruke av fondet – i år hvor 
det tjenestetilbudet ikke ble endret. 

I løpet av 2014 brukes det mye fondsmidler fra driftsfond. Dette gir oss absolutt ingen buffere 
og i løpet av inneværende år er driftsfond disponert tilnærmet 100%. Dette vil gi oss 
betydelige utfordringer i årene som kommer. I eget vedlegg legges det ved en oversikt over 
fond og bruk av fond i 2014. Rådmannen viser at bruk av fondsmidler kan kun nyttes som 
engangstiltak  og blir nå brukt da nye driftsmessige reduksjoner ikke vil gi regnskapsmessig 
effekt i 2014.

I vedtatt økonomiplan for perioden 2014 – 2017 ligger det inne driftsmessige avsetninger til 
Finansfondet i 2016 og 2017 – på henholdsvis 5,6 og 4,9 millioner kroner. Ved å trekke disse 
avsetningene ut vil en kunne redusere driftsreduksjonene tilsvarende. 

Når det gjelder investeringsprosjektene viser en her til følgende:
1. Det foreslås avsatt midler til datasikkerhet. En viser til kommentarer på vedlegg 

vedrørende Sentraladministrasjon.
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2. For å sikre leveranse av ny brannbil i 2015 må kjøretøyet settes i bestilling i 2014. Ny 
brannbil skal erstatte brannbil fra 1998 og ligger inne med 4,5 millioner kroner i 2015.

3. Det legges frem en egne saker knyttet opp bla. Slettebø idrettsanlegg og kunstgrasbane 
på Hellvik. 

4. Teknisk avdeling viser til til merforbruk på investeringsprosjekt innenfor VA-
sektoren. Det foretas en gjennomgang for å se på omdisponeringer for å finansiere 
disse forhold. Dette arbeidet vil en komme tilbake til i neste økonomirapport. 

5. Som følge av eierstrategi (egen sak) for Eigersund Næring og Havn KF vil dette få 
økonomiske konsekvenser.

6. På investeringsprosjektet knyttet opp mot utbygging av Hestnes boligfelt er det inngått 
avtaler knyttet opp mot grunnarbeider. Budsjettet for Hestnes – boligfelt i 2014 
forutsetter salg av tomter og hvor en hadde forhold knyttet opp mot nytt KF. 
Grunnarbeidene vil utgjøre ca 15 millioner kroner. I tillegg kommer tomtekjøp og 
drift. Det reises egne saker på disse forhold og innarbeides derfor ikke i denne 
økonomirapporten.

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Datasikkerhet – felles for Eigersund kommune. Nytt. 200

Sum 200
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

~ o ~

Alternative løsninger:
Foreslå endringer i rådmannens forslag.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

357142 Økonomisk statusrapport Sentraladministrasjon - september 2014

357782 TIlbakemelding driftstiltak sentraladministrasjonen XL

357610 Rapport KO - seprtember 2014

357781 Tilbakemelding XL - kultur og oppvekst

357609 økonomirapport september 2014 HO.docx

357780 Tilbakemelding XL - helse og omsorg

357141 Økonomirapport Teknisk avdeling september  2014

357779 Tilbakemelding XL - teknisk avdeling

357143 Økonomisk statusrapport Kap 7  Fellesområde - september 2014

357144 Økonomisk statusrapport Kap 8 Skatt og rammetilskudd - september 2014

357145 Økonomisk statusrapport Kap. 9 Finansposter - september 2014

357668 Oversikt - fond Eigersund kommune

357669 Oversikt - tidligere driftsreduksjoner som rådmannen har foreslått

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter
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Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

13 X 11.07.2014 Tore L. Oliversen Tilbakemelding XL - kultur og oppvekst

14 X 11.08.2014 Tore L. Oliversen
TIlbakemelding driftstiltak 
sentraladministrasjonen XL

12 X 13.08.2014 Tore L. Oliversen Tilbakemelding XL - helse og omsorg
11 X 18.08.2014 Tore L. Oliversen Tilbakemelding XL - teknisk avdeling

1 X 28.08.2014 Tore L. Oliversen
Økonomirapport Teknisk avdeling september  
2014

8 X 05.09.2014 Tore L. Oliversen Rapport KO - seprtember 2014

7 X 07.09.2014 Tore L. Oliversen
HO tilbakemelding økonomirapport september 
2014

Parter i saken:
I første omgang er dette en intern sak for Eigersund kommune.
Saken oversendes (iht. forskrift) til Fylkesmann i Rogaland.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.10.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/2012
Journalpostløpenr.:
14/27449

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

046/14 Kontrollutvalget 20.10.2014

Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets  møte 20.9.2014
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 13.10.2014:
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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 
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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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