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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 

Orienteringer: 
 Rogaland Revisjon vil orientere i sak 034/16 –  Forvaltningsrevisjon av Barnehagetilbudet. 

 

 Kommunalsjef økonomi vil orientere i sak 039/16 – Oppfølging av merknader i revisors 
årsoppgjørsnotat. 

 
 
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 tlf.  901 33 107 til  Målfrid Espeland 
Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall: 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
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.etasje. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  22.08.2016 
Arkiv: : FE ‐ 151, FE ‐ 033 
Arkivsaksnr.: 16/1636 
Journalpostløpenr.: 16/26489 

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

 
Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

033/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 
 

Sammendrag: 
Kontrollutvalget må før utgangen av 2016 utarbeide forslag til budsjett for kontroll‐ og 
tilsynsarbeidet\revisjonsarbeidet i 2017.  
 
Forslag til budsjett fremgår nedenfor.   
 
Budsjettforslaget er satt opp med fordeling på kontrolloppgaver og på andre faste og variable 
kostnader. Utgifter til kontrolloppgaver er splittet opp etter utgifter til regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon/selskapskontroll, attestering, revisors møtedeltagelse i KU samt 
sekretariatsfunksjonen.  
 
Rogaland Revisjon IKS har kommet med innspill til budsjettet. Det er lagt inn en økning i timepris på 
kr 50,‐. Ellers er det budsjettert med samme timeforbruk og fordeling av timer. Budsjettet vedtas dog 
som et rammebudsjett. Det vises til vedlagte tertialrapport med budsjettforslag (B17) fra revisjonen. 
Kostnadene til sekretariatsfunksjonen er faste. Det er dog lagt inn årlig oppjustering iht. endring i 
konsumprisindeks.   
 
I budsjettet er det lagt opp til gjennomføring av to forvaltningsrevisjonsprosjekter for 2017. Som det 
fremgår av sak 039/16 Tertialrapportering forventes det et merforbruk på ca 7 % på 
revisjonstjenester i inneværende år. Dette som følge av arbeid knyttet til utarbeidelse av lovpålagte 
analyser og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2016‐2019. Dette er 
særkostnader som ikke vil være aktuelle i 2017 eller de to påfølgende årene.   
 
For øvrig er det foretatt noen oppjusteringer i budsjettet for 2016 på bakgrunn av regnskap (forbruk) 
i 2015 og hittil i 2016. Se vedlagt regnskapsrapport for 2015 og 2016 for kontrollutvalget. Merk at 
kostnadene for 2015 var spesielt høye pga. en ekstern forundersøkelse/begrenset granskning som 
ble vedtatt høsten 2014 og gjennomført i 2014‐2015. Budsjettet for 2014 ble økt med 
ekstraordinære bevilgninger. Kostnadene ble delvis belastet/periodisert i 2014 og delvis i 2015.  
 
Det er også videreført 30.000 til kurs/opplæring på nivå med årets budsjett, Dette mht. at det 
fortsatt er et behov og ønske om kompetanseheving. Det er viktig at samtlige i utvalget fortsetter å 
tilegne seg et høyt og bredt kunnskapsnivå. I 2015 og 2016 har medlemmene i kontrollutvalget 
deltatt på seminar i regi av lokalt forum for kontrollutvalg og fordelt seg på to seminarer i regi av 
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NKRF. Det er uttrykt at dette har vært svært positivt og relevant, og at det er et ønske i utvalget om å 
fortsette kompetansebyggingen for medlemmene i 2017.  
 
Kontrollutvalgets virksomhet er dynamisk. Omfanget av virksomheten styres ikke bare av planlagte 
aktiviteter, men også av enkeltsaker og dagsaktuelle tema. Erfaringsmessig har det fra år til år vært 
enkeltsaker som har generert behov for juridiske redegjørelser og undersøkelser eller 
redegjørelser/undersøkelser fra revisor mv. ‐ ut over planlagte aktiviteter. Det foreslår derfor også i 
år at det det legges inn 50.000 til kjøp av diverse tjenester/konsulenttjenester i budsjettforslaget.   
 
Sekretariatet mener at budsjettforslaget slik det fremgår gir en tilstrekkelig oversikt over 
kontrollutvalgets forventede utgifter i 2017.  
 

Budsjettforslag 2017   

   
Grunnlag  Beløp 

Møtegodtgjørelse:  110 000

Tapt arbeidsfortjeneste: 10 000

Arbeidsgiveravgift:  19 000

Bevertning:  3 000

Datakommunikasjon/linje‐samb.leie  3 531

Kurs/opplæring inkl. diett, reiseutgifter  30 000

Kontigenter  4 200

Abonnement  2 000

Kjøp av diverse tjenester/konsulentbistand 50 000

Sum  231 731

   

Kontrolloppgaver:  805 825

Fordelt på:   

Regnskapsrevisjon  287 550

Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll  283 500

Attestering/Bekreftelse ‐ Revisjon  52 650

Kontrollutvalg ‐ Revisjon 40 500

Sekretariatet  141 625

   

Mva  224 639

   

Totalt:  1 262 195
 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget foreslår en budsjettramme på kr 1.262.195 for kontroll‐ og tilsynsarbeid i 2017. 

 
2. Budsjettforslaget oversendes formannskapet for videre behandling iht. kontrollutvalgsforskriftens § 

18. 

 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
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Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Budsjettet skal godkjennes av kommunestyret.  
 

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.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Økonomiske konsekvenser vil i stor grad påvirkes av kontrollutvalgets ambisjonsnivå 
 

Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

486238  Regnskapsrapport Kontrollutvalget 19.8.2016 

486239  Tertialrapport kontrollutvalget 31.7.2016 
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EIGERSUND KOMMUNE
Perioderapportering/Budsjett 2017

1 2 3 4 5 6 7 Totalt. Ant Tot sum eks
KundeId Timer mva

1000101 EIGERSUND KOMMUNE Regnskapsrevisjon 2016 66,5 68,5 37,5 6,5 6,5 4,5 190 144 400
1000102 EIGERSUND KOMMUNE Bekreftelser 2016 17,5 4 4 8 6 14,5 54 41 040
1000103 EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalg 2016 2,5 10 6,5 10,5 6 35,5 26 980
1000104 EIGERSUND KOMMUNE FR-generelt 2016 1 4 5 3 800
1000105 EIGERSUND KOMMUNE Eierskapsforvaltning  2016 25 2 58 45 16 2 148 112 480
1000106 EIGERSUND KOMMUNE Barnehager og drift 2016 114 40,5 15,5 12 182 138 320
1000107 EIGERSUND KOMMUNE Overordnet analyse  2016 1 18,5 3 2,5 34 2 61 46 360
Totalsum 112,5 104 109 190,5 103 44,5 12 675,5 513 380

EIGERSUND FR RR ATT KU RÅD TOTALT SUM

B 2015 350,0 355,0 65,0 50,0 820,0 606 800

R 2015 392,5 282,0 88,0 76,0 8,0 846,5 626 410

B 2016 350,0 355,0 65,0 50,0 820,0 623 200

R 2016 396,0 190,0 54,0 35,5 675,5 513 380

B 2017 350,0 355,0 65,0 50,0 820,0 664 200

Månedsnummer

Kunde

Budsjett 2017: Timepriser øker med kr 50,‐ slik at prisen blir 810 kr for kommuner og 865 for andre + mva. Budsjettet fra tidligere år er 
videreført og vedtatt  som et rammebudsjett. Styret behandler saken 24.8.2016 mens representantskapet behandler sak sept/okotber 
2016.
Forbruk 2016:  I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2015 gjennomført og  interimsrevisjonen for 2016 er igangsatt. Restbudsjettet anses 
nødvendig for å kunne gjennomføre årets interimrevisjon. Det er utført attestasjon av mva‐kompensasjonen for tre terminer og ulike 
særattestasjoner som bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere. Antall særattestasjoner har økt slik at budsjett for attestasjoner  trolig 
vil bli overskredet. Posten vil dekkes inn via budsjettet for regnskapsrevisjon. 
Innen forvaltningsrevisjon er rapportene Overordnet analyse, Plan for forvaltningsrevisjon 2016‐2019 og Eierskapsforvaltning levert. 
Rapportene Barnehagetilbudet og Overordnet analyse for selskapskontroll er ferdigstilte og presenteres i KU‐møtet i august.  Plan for 
selskapskontroll er bestilt og må lovmessig leveres innen 31.12.16. Det vil påløpe ca. 30 timer til dette arbeidet. Som meddelt muntlig i 
KU møter er det bestilt forvaltningsprosjekter ut over rammen på 350 timer for 2016. KU bør avklare om disse ekstra timene skal dekkes 
inn ved tilleggsbevilling eller  om det skal faktureres som overforbruk.  

 

Side 6 av 206



 

Side 7 av 206



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  22.08.2016 
Arkiv: : FE ‐ 216 
Arkivsaksnr.: 12/1765 
Journalpostløpenr.: 16/26379 

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

 
Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

034/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Forvaltningsrevisjon av Barnehagetilbudet. 
 

Sammendrag: 
Rogaland Revisjon har nå ferdigstilt rapporten Forvaltningsrevisjon av Barnehagetilbudet. Rapporten 
fremlegges for kontrollutvalget. Revisor vil presentere rapporten i kontrollutvalgets møte. 
 
Opprinnelig vedtak om bestillingen av rapporten ble fattet i sak 005/15 i kontrollutvalgets møte 2. 
mars 2015. 
 
Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere kommunens barnehagetilbud, herunder både 
innhold, kvalitet og kostnadsbilde. 
  
I rapporten er Rogaland Revisjon sine funn inntatt innledningsvis i sammendraget på s. 4 ‐ 7. 
Revisjonens anbefalinger Rapporten fremgår på s. 7. Rapporten har vært på høring i kommunen, og 
rådmannens kommentar er inntatt i rapporten på s. 8. 
 
I sammendraget pekes det bl.a. på at plass i kommunal barnehage er markert dyrere i Eigersund enn 
i landet for øvrig. Videre vises det til at det er uenighet om størrelsen på tilskuddet til private 
barnehagene. Fylkesmannen konkluderte i 2012 med at kommunens praksis var i tråd med 
regelverket. Private barnehagers landsforbund (PBL) har fått avslag fra kommunen om innsyn i 
beregningene. Avslaget er klaget inn for Fylkesmannen som foreløpig ikke har kommet med en 
avgjørelse. Revisor anbefaler en styrking av internkontrollen vedr. regnskapsføringen på 
barnehageområdet. For øvrig vises det til rapporten. Rapporten vil bli gjennomgått av revisor i 
kontrollutvalgets møte.  
 
Revisjonens anbefalinger (s. 7): 
 

Vi anbefaler kommunen å få på plass en oppdatert, overordnet plan for barnehagens 
innhold og oppgaver. 

 
Vi anbefaler kommunen å styrke internkontrollen vedrørende regnskapsføringen på 
barnehageområdet, for å sikre at grunnlaget for beregningen av tilskuddet til de private 
barnehagene blir korrekt. 

 
Rådmannens kommentar (s. 8): 
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Rådmannen opplyser i sin kommentar hvilke tiltak som gjøres for å følge opp revisjonens 
anbefalinger.  
 
Arbeidet med overordnet plan er i gang og målet er å fremlegge denne for politisk behandling i løpet 
av høsten 2016.  
For å styrke internkontrollen vil Rådmannen engasjere en ekstern aktør for kvalitetssikring av 
tilskuddene til private barnehager. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

1. Rådmannen bes om å  følge opp de anbefalinger  til  forbedringer  som  fremgår av 
rapporten,  herunder  å  fremlegge  forslag  til  ny  overordnet  plan  for  barnehagens 
innhold  og  oppgaver  til  kommunestyret  med  kopi  til  kontrollutvalget.  
 

2. Rådmannen bes om å gi en oppdatert status til kontrollutvalget og kommunestyret 
om oppfølging av rutiner for å styrke  internkontrollen vedr. regnskapsføringen for 
beregningen  av  tilskudd  til  de  private  barnehagene  innen  01.03.2017. 
 

3. For  øvrig  tas  rapporten  til  orientering.
 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Avgjøres av kommunestyret. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Kontrollutvalgssak 5/15 – 2. mars 2015 
 
  
Økonomiske konsekvenser: 
Fremgår av saken. 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 

Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger. 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

485999  Forvaltningsrevisjon av  Barnehagetilbudet  Eigersund kommune 
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 INNHOLD 

 

Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige 

og utførende fagfolk i administrasjonen. Rapporten er et offentlig dokument og skal 

være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovet varierer, men her er en 

leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 

 

1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 

2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg 

 

 

 

Innhold .................................................................................................................. 3 

Sammendrag ........................................................................................................ 4 

Rådmannens kommentar .................................................................................. 8 

Rapporten ........................................................................................................... 10 

1 Innledning ........................................................................................... 11 

1.1 Formål og problemstillinger ............................................................. 11 

1.2 Revisjonskriterier og metode ............................................................ 11 

2 Kommunens barnehagetilbud .......................................................... 13 

2.1 Organisering og barnehagedekning ................................................ 13 

2.2 Voksentetthet og kompetanse .......................................................... 20 

2.3 Sykefravær og avviksmeldinger ...................................................... 29 

2.4 Barn med særskilte behov ................................................................. 31 

2.5 Kommunens tilsynsansvar ............................................................... 37 

2.6 Likebehandling ved opptak? ............................................................ 39 

2.7 Tilskudd til private barnehager ....................................................... 40 

2.8 Brukertilfredshet ................................................................................ 42 

Vedlegg ............................................................................................................... 47 

 

 

 

Side 11 av 206



 SAMMENDRAG 

 

God overordnet styring, men overordnet plan er gått ut på dato 

Plan for barnehagene i Eigersund (2010 – 2014) er kommunens overordnede plan for de 

kommunale barnehagene. Planen er styrende for innholdet i barnehagene og er fremde-

les gjeldende selv om den har gått ut på dato. Ny plan vil imidlertid være på plass innen 

utgangen av året. Gjeldende plan skisser satsningsområder som utvikling av barnas 

språklige og sosiale ferdigheter, foruten tilstrekkelig og kompetent bemanning.  

 

Hver enkelt barnehage, både kommunal og privat, er pålagt å utarbeide en egen årsplan 

for aktivitetene i barnehagen, og kommuneadministrasjonen kontrollerer at innholdet er 

i tråd med den nasjonalt fastsatte rammeplanen, som legger føringer for barnehagenes 

innhold og oppgaver»1. 

 

Indirekte gir kommunens kompetanseplan også føringer for barnehagenes innhold, ved 

at samtlige barnehager blir tilbudt kostnadsfrie kurs innenfor bestemte tema. I kommu-

nens stedlige tilsyn med barnehagene vil innhold i barnehagen også være et sentralt 

tema.  

 

Full barnehagedekning, og majoriteten går i privat barnehage 

Ved hovedopptaket i 2015 fikk alle barn som har rett på barnehageplass i Eigersund 

kommune, tildelt plass. Kommunen oppfyller dermed barnehagelovens krav om barne-

hagedekning. I kommunen finner vi i dag 6 kommunale og 10 private barnehager, og 

om lag 75 prosent  av barna går i en privat barnehage.  

 

Kommunens kostnader til barnehagetilbudet 

Eigersund kommune bruker omtrent samme andel av sine disponible midler til barne-

hagesektoren som landssnittet. En plass i kommunal barnehage er markert dyrere i Ei-

gersund kommune (213 000 kr) enn i landet for øvrig (178 000 kr)2. Brutto driftsutgifter 

til førskolebarn som får ekstra ressurser er i Eigersund kr 75 000 per barn, mot landssnit-

tet på 60 000. Denne kostnaden har gått betydelig ned, men er nok likevel en viktig for-

klaring på hvorfor barnehagetilbudet i kommunen er kostbart.  

 

Driftstilskuddet til de private barnehagene ligger tett opp til den nasjonale satsen 

Fra og med 1. januar 2015 skal kommunen beregne tilskuddet til de private barnehagene 

ut fra kommunens to år gamle regnskap3. For kommuner som ikke har egne, kommunale 

barnehager, har Kunnskapsdepartementet fastsatt en nasjonal sats for størrelsen på 

1 Kunnskapsdepartementet har 1. mars 2006 med hjemmel i barnehageloven § 2 fastsatt forskrift om rammeplan for bar-
nehagens innhold og oppgaver. 
2 Målt i brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage. Kilde: Statistisk sentralbyrå, KOSTRA.  
3 Kommunesns utgifter til egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret er beregningsgrunnlaget for driftstilskud-
det til de private barnehagene. 
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driftstilskuddet. I 2016 ligger Eigersund omtrent på linje med den nasjonalt fastsatte sat-

sen.  

 

Uenighet om størrelsen på tilskuddet til de private barnehagene  

Både nåværende og tidligere finansieringssystem gir kommunen sterke insentiver til å 

presse kostnadene i de kommunale barnehagene, fordi reduserte gjennomsnittskostna-

der i de kommunale barnehagene reduserer tilskuddet til de private barnehagene tilsva-

rende.  

 

I 2012 foretok Fylkesmannen tilsyn med kommunen på bakgrunn av klager på driftstil-

skuddet til private barnehager. Klagene var spesielt knyttet til kommunens høye kost-

nader til særskilte tiltak (styrket barnehagetilbud), som for øvrig ikke skal inkluderes i 

grunnlaget for tilskudd. Fylkesmannen konkluderte da med at kommunens praksis var 

i tråd med regelverket. 

 

Tilfredsstillende internkontroll i kommunen for å kvalitetssikre at skillet mellom ordi-

nær drift og styrket barnehagetilbud er korrekt i forhold til faktiske tiltak, er uansett 

nødvendig. I 2015 tok Rogaland revisjon forbehold på dette punktet i revisjonsberet-

ningen, da vi ikke kan uttale oss om tilskuddet til de private er regnet ut på riktig grunn-

lag. 

  

Private barnehagers landsforbund (PBL) har fått avslag fra Eigersund kommune om inn-

syn i dokumentasjonen som viser hvordan Eigersund beregner kostnadene i de kommu-

nale barnehagene. Avslaget er klaget inn til Fylkesmannen i Rogaland, som foreløpig 

ikke har kommet med noen avgjørelse.  

 

Økt andel med pedagogisk kompetanse både i kommunale og private barnehager  

I desember 2012 gjennomførte Fylkesmannen et tilsyn som resulterte i at Eigersund kom-

mune endret sin praksis for utregning av pedagogtetthet. Kommunen ble bedt om å gå 

fra en prosentvis beregning av pedagogstillinger i forhold til antall barn, til ansettelse av 

pedagoger i hele stillinger.  

 

Med ny utregningsmetode lagt til grunn, viser tall for samtlige barnehager at andelen 

pedagogiske ledere med godkjent utdanning har økt betraktelig siste tre år. Bedringen 

reflekteres direkte i andelen dispensasjoner, som på sin side har gått ned4. I samme tids-

periode har andelen barnehagestyrere med pedagogisk utdanning hele tiden vært 100 

prosent. Av alle ansatte totalt, har andelen med pedagogisk utdanning økt siste tre år. 

Det samme gjelder også andelen ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag. Totalt sett 

ser vi at andelen barnehagepersonale med pedagogisk kompetanse har vist en positiv 

utvikling. 

 

4 Fylkesmannen ba også kommunen utarbeide enkeltvedtak ved behandling av dispensasjonssøknader, noe som kom-
munen har fulgt opp I brev av 13.08.2013 skriver Fylkesmannen at de anser påleggene som fulgt opp og tilsynet som 
avsluttet. 
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Noe høyt sykefravær, men samtidig høy medarbeidertilfredshet 

Utviklingen i sykefraværet har gått i riktig retning de siste årene, men barnehagene har 

fremdeles et noe høyere sykefravær enn gjennomsnittet i kommunen. Mulige årsaker til 

dette kan være at de ansatte er spesielt utsatt for smitte fra barna, og at en høy andel av 

de ansatte går ut i svangerskapspermisjon. Samtidig ser vi at medarbeidertilfredsheten 

er på linje med snittet i kommunen.  

 

Samtlige barnehager har mulighet til å gi styrket tilbud til barn med særskilte behov 

Hver barnehage i Eigersund har faste tverrfaglige møter for drøfting av enkeltsaker og 

saker på systemnivå. Ved drøfting av enkeltsaker blir også barnets foresatte invitert, for-

uten representanter fra barnevern, helsestasjon og PP-tjeneste5. Kommunens styrkede 

tilbud består av spesialpedagoger, ekstraassistenter og miljøterapeuter som settes inn 

ved vedtak etter opplæringsloven § 5-76. Begge yrkesgrupper er ansatt i kommunen, 

men benyttes både i kommunale og private barnehager. Barnehagene sier seg fornøyde 

med samarbeidet og den hjelpen de får både fra kommunen og den interkommunale PP-

tjenesten.  

 

Kommunen oppfyller sitt tilsynsansvar 

I kommunens tilsyn med barnehagene inngår flere aktiviteter, deriblant stedlige tilsyn. 

Kommunens forrige plan for tilsyn inneholdt ingen konkrete målsettinger, men med ny 

plan i 2015 er målet at barnehagene skal få ett stedlig tilsynsbesøk i løpet av en tre års-

periode. Hvorvidt kommunen vil nå denne målsettingen er for tidlig å si, men i 2015 fikk 

ihvertfall tre barnehager tilsyn.  

 

Etter forskrift om miljørettet helsevern har kommunelegen plikt til å utføre tilsyn med 

barnehagene. Her er målsettingen at samtlige 16 barnehager skal få tilsyn én gang i løpet 

av en fire års-periode. Status så langt er at seks barnehager har fått tilsyn hvert av de 

siste tre år. Med en slik hastighet vil avdelingen nå sin målsetting med god margin.  

 

Likebehandling ved opptak 

Vår gjennomgang viser at kommunen har lagt godt til rette for en samordnet opptaks-

prosess, gjennom felles rutiner og ett opptakssystem for samtlige barnehager. Etter revi-

sjonens vurdering tilfredsstiller kommunen lovkravet om likebehandling av barneha-

gene med hensyn til opptak. 

 

Tilfredshet med barnehagetilbudet, inklusiv bygningsmessige fasiliteter 

Foreldreundersøkelsen som ble gjennomført i samtlige kommunale barnehager våren 

2016 viser at de foresatte er fornøyde med barnehagetilbudet. På seks av åtte indikatorer 

oppnår barnehagene høyere score enn landssnittet, noe som må sies å være bra. På spørs-

mål knyttet til barnas fysiske miljø scorer kommunen også over landssnittet.  

 

5 De tre sistnevnte innkalles for øvrig ved behov. 
6 Per august 2016 har kommunen 11,9 ekstraassistenter/miljøterapeuter og 4,9 spesialpedagoger, målt i antall årsverk. 
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Barnehagene i Eigersund oppfyller veiledende norm for oppholdsareal per barn, og snit-

tet for de kommunale og private barnehagene ligger på eller over landssnittet. Barneha-

gestyrerne vi har vært i kontakt med sier også rimelig fornøyde med barnehagens inne-

miljø, inne- og uteområder, foruten vedlikehold.  

 

 

Anbefalinger: 

 Vi anbefaler kommunen å få på plass en oppdatert, overordnet plan for barneha-

genes innhold og oppgaver. 

 

 Vi anbefaler kommunen å styrke internkontrollen vedrørende regnskapsfø-

ringen på barnehageområdet, for å sikre at grunnlaget for beregningen av til-

skuddet til de private barnehagene blir korrekt. 
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 RÅDMANNENS KOMMENTAR 

 

Rådmannens kommentar mottatt 17.08.2016: 

 

 

Generelle kommentarer 

Revisjonens analyse av barnehagetilbudet anses som en god mulighet til å synliggjøre 

forbedringer som er gjort og fremtidig forbedringspotensial.  

 

Rådmannens vurdering er at innholdet i revisjonens rapport viser en positiv utvikling 

gjennom de strategiske valgene som er gjort fra 2013, både administrativt og politisk:  

 

 Eigersund kommune oppfyller kravet om full barnehagedekning.  

 Kostnaden i de kommunale barnehagene er gått ned. 

 Antall pedagogiske ledere på dispensasjon er gått ned.  

 En stadig større andel av de som arbeider i barnehagene tar etter- og 

videreutdanning.  

 

Det er viktig for rådmannen å presisere at forbedringene er oppnådd gjennom 

systematisk og langsiktig arbeid sammen med mange aktører. 

 

Videre viser revisjonen til Eigersund kommune som tilsynsmyndighet, og at vi oppfyller 

vårt tilsynsansvar. Vi har også gode rutiner for likebehandling når det gjelder barne-

hageopptak. 

 

I 2016 valgte rådmannen i samarbeid med de enkelte kommunale barnehagene å 

gjennomføre en foreldreundersøkelse. Resultatene der viser stor grad av tilfredshet fra 

brukerne av barnehagetilbudet i de kommunale barnehagene.  

 

 

Oppfølging av anbefalinger 

Revisjonen kommer med to anbefalinger for det videre arbeidet; 

1. Utarbeide en overordnet plan for barnehagenes innhold og oppgaver. 

 

2. Styrke internkontrollen vedrørende regnskapsføringen ift. tilskudd til de private 

barnehagene. 

 

Råmannens tiltak på disse områdene: 

Arbeidet med å utarbeide en overordnet skriftlig plan er godt i gang. Det er nedsatt ei 

gruppe som består av kommunalsjef Kultur og oppvekst, fagleder barnehage, to 

kommunale styrere, en privat styrer og representant fra fagforeninger. Denne gruppen 
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har hatt et oppstartsmøte i juni 2016. Målet er å legge fram en plan for politisk 

behandling i løpet av høsten 2016. 

 

For å styrke internkontrollen, vil Rådmannen engasjere en ekstern aktør for kvalitetssik-

ring av tilskuddene til private barnehager. Rådmannen ser for seg at f.eks. Telemarks-

forskning som har spisskompetanse på området, vil være aktuelle, da disse har bistått 

staten i utarbeidelse av tilskuddsordningen.  

 

 

Noen problemstillinger til refleksjon 

Rådmannen mener det er viktig å finne den rette balansen mellom rasjonell og god drift, 

og en voksentetthet som gjør det mulig å inkludere alle barna i et fellesskap. Dette er 

med på å sikre riktig og god kvalitet for alle barna. 

 

Videre når det gjelder spesialpedagogisk hjelp er rådmannen opptatt av å gi rett hjelp 

tidlig. I praksis kan det bety en økning av hjelp i barnehagealder. Internasjonal og 

nasjonal forskning viser at det er bedre å sette inn hjelpen til barn som er 2-4 år enn å 

vente til de er 10-15 år. Rådmannen har og vil fortsatt ha fokus på dette i tett samarbeid 

med den enkelte barnehage og PP-tjenesten.  
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1 INNLEDNING 

1.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

 

Formålet med prosjektet har vært å vurdere kommunens barnehagetilbud, herunder 

både innhold, kvalitet og kostnadsbilde. 

 

Mandatet for prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 02.03.2015. I tillegg til for-

målet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal be-

svares: 

 Hvordan er barnehagetilbudet i Eigersund kommune – organisering, økonomi, 

dekningsgrader mv? 

 Hva er årsakene til det høye kostnadsnivået i barnehagene? 

 Hvordan styres innholdet i tilbudet - ressursbruk, kvalitetssystem, planer, utvik-

lingsarbeid,  

 Hvordan er bemanningssituasjonen i barnehagen, voksentetthet, kompetanse, 

turnover, sykefravær?  

 Hvordan er de bygningsmessige fasilitetene og vedlikeholdet? 

 Hvordan opplever de foresatte barnehagetilbudet i kommunen? Hva viser bru-

kerundersøkelsene? 

 Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunale og ikke-kommunale barne-

hager, herunder når det gjelder opptak og kompetanseutvikling?  

 Hvordan arbeider barnehagene for å etablere et styrket tilbud til de barna som 

har behov for det? Hvordan er dette tilbudet i hhv. kommunale og ikke-kommu-

nale barnehager? 

 Hvordan forvalter kommunen sin rolle som barnehagemyndighet og hvordan 

følger kommunen opp sitt tilsynsansvar? 

 

1.2 REVISJONSKRITERIER OG METODE 

 

1.2.1  HVA VÅRE FUNN ER VURDERT OPP MOT 

Våre funn er vurdert opp mot lovbestemmelser, foruten kommunens politiske og ad-

ministrative vedtak innenfor dette området. I tillegg har vi på sentrale indikatorer sam-

menlignet barnehagene i Eigersund med snittet i Rogaland og/eller landet. Foruten fag-

personell i kommuneadministrasjonen, har revisjonen intervjuet styrerne i følgende bar-

nehager: 

 Grøne Bråden barnehage  

 Hellvik barnehage  
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 Rundevoll barnehage7 

 Husabø barnehage 

 Kiellandskogen FUS barnehage 

 Varden andelsbarnehage  

 Jernhagen barnehage  

 

En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens ved-

legg.  

 

Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunn-

lag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 

 

7 Rundevoll og Husabø har én og samme styrer. 
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2 KOMMUNENS BARNEHAGETILBUD 

2.1 ORGANISERING OG BARNEHAGEDEKNING 

 

Levekårsutvalget er kommunens utvalg for barnehagesaker, og administrativt sorterer 

barnehagene under avdeling Kultur og oppvekst.  

 

Figur 1 – Organisasjonskart Eigersund kommune (Kilde: Eigersund kommune) 

 

 

 

Side 21 av 206



I henhold til barnehageloven § 8 andre ledd har kommunen plikt til å tilby plass i bar-

nehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Retten til bar-

nehageplass ble innført i 2009, og innebærer at alle barn som fyller ett år innen utgangen 

av august, har rett på plass.  

 

Ved hovedopptaket i 2015 fikk alle barn med rett på barnehageplass i Eigersund kom-

mune, tildelt plass. I tillegg til barn med rett på barnehageplass, er 9 barn uten rett gitt 

plass i de kommunale barnehagene8. En gjennomgang av Statistisk sentralbyrå sin be-

folkningsframskriving viser for øvrig at behovet for barnehageplasser i kommunen ikke 

vil avta, men at kommunen vil oppleve en svak økning i behovet, de nærmeste ti årene 

frem i tid9. 

 

Figur 2 – Andel barn 1-5 år med barnehageplass i Eigersund kommune (Kilde: KOSTRA)  

 

 

Kommentar: Etter en kraftig vekst de siste årene, har andelen bosatte barn som går i barnehage, flatet 

ut. 

 

 

 

 

 

8 Tall per 01.05.2016. 
9 Mer om dette i rapportens vedlegg. 
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Tabell 1 – Antall barnehager og barnehageplasser i Eigersund kommune (Kilde: KOSTRA)  

 

 

Kommentar: Barnehagetilbudet i kommunen har siden 2010 bestått av 6 kommunale og 10 private bar-

nehager. Vi ser at noen av barnehagene har både kommunale og private plasser. Dette henger sammen med 

at Eigersund kommune har valgt å kjøpe andeler i noen av de private barnehagene for å være med å støtte 

opp om etableringen av disse, men ordningen har ingen betydning i praksis.  

To av barnehagene har valgt å ikke ha avdelinger, men baser. I en basebarnehage er barnehagen organisert 

uten tydelige skiller mellom avdelinger. 

 

 

 

 

Navn

Komm. 

plasser

Private 

plasser

Antall 

avdelinger

Eigerøy barnehage 54 3

Grøne Bråden barnehage 60 3

Helleland FUS barnehage 34 2

Hellvik barnehage 60 4

Hestnes FUS barnehage 100 1 (baser)

Husabø barnehage 20 1

Jernhagen barnehage 17 31 2

Kiellandskogen FUS barnehage 85 1 (baser)

Lykkeliten BA  72 4

Raketten barnehage SA 3 31 2

Robåten FUS barnehage 54 3

Rundevoll barnehage 35 2

Skattekisten kulturbarnehage AS 108 6

Slettebø barnehage 86 6

Varden andelsbarnehage 3 45 3

Tusenbeinet åpen barnehage 24 1

Til sammen 308 614
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Figur 3 - Antall barn i kommunale og private barnehager i Eigersund (Kilde: KOSTRA)  

 

 

Kommentar: Siden 2006 har antallet barn i kommunale barnehager gått ned, mens antallet barn i pri-

vate barnehager har gått opp. Fra 2013 ser vi en svak tendens til at antallet går ned i de private og opp i 

de kommunale. For 2016 vil antallet i kommunale være enda høyere. Dette henger sammen med en utvi-

delse av Slettebø kommunale barnehage fra og med våren 2015. 

 

2.1.1  STYRING AV INNHOLD 

Eigersund kommune har utarbeidet en overordnet plan for de kommunale barnehagene, 

kalt «Plan for barnehagene i Eigersund (2010 – 2014)». Planen er styrende for innholdet 

i de kommunale barnehagene og er fremdeles gjeldende, men en ny plan vil bli utarbei-

det i løpet av inneværende år. Det viktigste plandokumentet fra nasjonalt nivå er for 

øvrig «Rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver»10. I denne forskriften har 

departementet gitt nærmere retningslinjer for barnehagens innhold.  

 

I henhold til barnehageloven § 8 skal kommunen påse at både kommunale og private 

barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk. Siden Rammeplanen er en for-

skrift til barnehageloven, skal kommunen som tilsynsmyndighet også etterse det peda-

gogiske arbeidet i den enkelte barnehage.  

 

Alle barnehagene utarbeider en årsplan som viser hvilke lærings- og aktivitetstilbud bar-

nehagen ønsker å tilby. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet, men 

gir også verdifull informasjon til barnas foresatte. Alle barnehagene må sende inn sin 

årsplan til kommuneadministrasjonen, som kontrollerer at innholdet er i tråd med ram-

meplanen. 

 

10 Kunnskapsdepartementet har 1. mars 2006 med hjemmel i barnehageloven § 2 fastsatt forskrift om rammeplan for bar-
nehagens innhold og oppgaver. 
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Kommunens kompetanseplan legger føringer for barnehagens innhold. Planen gir en 

oversikt over hvilke kompetansehevingskurs som tilbys uten kostnader, både overfor 

private og kommunale barnehager, og hvilke tema kursene omhandler, vil ha betydning 

for innholdet i barnehagen. 

 

I kommunens stedlige tilsyn med barnehagene vil innhold i barnehagen også være et 

sentralt tema. Mer om dette i kapittelet om kommunens tilsyn. 

 

2.1.2  ØKONOMI -  KOSTNADSBILDET 

Eigersund ligger på linje med landssnittet på noen indikatorer, andre klart over: 

 

Tabell 2 – Prioritering: Utgifter til barnehagesektoren kontra andre deler av Eigersund 
kommunes virksomhet (Kilde: KOSTRA)  

 

 

Kommentar: Eigersund kommune bruker omtrent samme andel av sine disponible midler til barnehagene 

som landssnittet, men mindre enn kommunene i Rogaland. Brutto driftsutgifter til førskolebarn som får 

ekstra ressurser er kr 75 767 per barn, noe som er en markert nedgang fra året før (98 648 kr i 2014)11, men 

fortsatt betydelig høyere enn landet for øvrig.  

 

Mulige forklaringer på dette kan være hvordan tilbudet er organisert, ulik terskel for å få ressurser og 

omfanget av tilbudet som gis. 2 av kommunens 6 kommunale barnehager må også sies å være små (Runde-

voll og Husabø, jamfør tabell 1), noe som også kan være en del av forklaringen, da små barnehager er dyre 

å drifte.  

Barn med særskilte behov er for øvrig omtalt i eget kapittel. 

 

 

Tabell 3 – Eigersund kommunes faktiske utgifter til barnehagesektoren, historisk utvikling 

(Alle beløp i 1000 kr.  Kilde: KOSTRA).  

 

11 Dessverre inneholder KOSTRA ingen tall for tidligere år, fordi datainnsamlingen er endret. 

Eigersund Rogaland Landet 

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av 

kommunens totale netto driftsutgifter 14 17,4 14,8

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, 

konsern 7805 9004 7858

Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren 

per innbygger, konsern 532 825 499

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale 

barnehager per korrigert oppholdstime 68 60 60

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til 

førskolebarn per barn som får ekstra ressurser 75767 81426 59931

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kommunens egenfinansiering av barnehage, konsern 26403 32642 34686 44002 46389 44019

Netto driftsutgifter barnehagesektoren, konsern 18567 92129 97519 114924 130197 116623

Statsstøtte ikke-kommunale barnehager inkl. 

skjønnsmidler til alle barnehager, 58616 5745 379 431 366 760

Statstilskudd kommunale barnehager, konsern 12709 105 119 179 85 79
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Kommentar: Eigersund kommunes utgifter til barnehagesektoren har økt betydelig i perioden 2010 til 

2015. Fra og med 2011 ble det øremerkede statstilskuddet til barnehager innlemmet i rammetilskuddet til 

kommunene. Dette gir en økning i kommunens nettoutgifter til barnehageplasser. 

 

 

I Eigersund har produktiviteten i de kommunale barnehagene vært markant dårligere 

enn i andre kommuner, både målt i utgifter per oppholdstime og per barn. Selv om bildet 

har bedret seg noe, ser vi fortsatt en betydelig forskjell; 

 

Figur 4 – Produktivitet, målt ved korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte 
oppholdstime i kommunale barnehager i Eigersund. Historisk utvikling (Kilde: KOSTRA)   

 

 

Kommentar: Eigersund kommunes utgifter til kommunale barnehager viser forholdsvis store sving-

ninger, og har i hele tidsperioden ligget over lands- og Rogalandssnittet, foruten snittet i kommunegruppe 

1012. Forskjellen er fortsatt markant, selv om bildet har endret seg noe. Som vi skal se senere i rapporten ser 

det ut til at utgifter til barn med styrket barnehagetilbud er en forklaring på dette. 

 

 

12 Statistisk sentralbyrå har på bakgrunn av folkemengde og økonomiske rammebetingelser kategorisert kommunene i 16 
grupper. Grupperingen er ment som et hjelpemiddel til å foreta sammenligninger av kommuner. 
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Figur 5 – Produktivitet, målt ved korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunale 
barnehager i Eigersund. Historisk utvikling (Kilde: KOSTRA)   

 

 

Kommentar: Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehager er fremdeles høyere i 

Eigersund enn snittet i kommunegruppe 10, Rogaland og landet. Samtidig ser vi at forskjellen er betydelig 

redusert. Mens utgiftene er på 213 305 kroner i Eigersund, ligger snittet i kommunegruppe 10 på 175 352 

kroner, Rogalandssnittet på 184 197 kroner og landssnittet på 181 752 kroner. 

 

 

I regi av Kommunenes interesseorganisasjon (KS) er det etablert et samarbeidsforum på 

barnehageområdet for kommunene Eigersund, Gjesdal, Lund, Sokndal, Time, Klepp, 

Bjerkreim, Hå og Sandnes. Tema på siste møte våren 2016 var blant annet størrelsen på 

tilskuddssatsene til de private barnehagene. Fra og med 1. januar 2015 skal kommunen 

beregne tilskuddet til de private barnehagene ut fra kommunens to år gamle regnskap13.  

 

13 Kommunesns utgifter til egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret er beregningsgrunnlaget for driftstilskud-
det til de private barnehagene. 
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Figur 6 – Driftstilskudd til de private barnehagene i 2016  (Kilde: Eigersund kommune)   

 

 

Kommentar og vurdering: For kommuner som ikke har egne barnehager har Kunnskapsdepartementet 

fastsatt en nasjonal sats for driftstilskudd til de private barnehagene. Vi ser at Eigersund ligger omtrent på 

linje med dette. 

 

 

 

Vurdering: Ved hovedopptaket i 2015 fikk alle barn med rett på barnehageplass i Eiger-

sund kommune, tildelt plass. Kommunen oppfyller således barnehagelovens krav om 

barnehagedekning. Samtidig har kommunen flere gode tiltak for å styre innholdet i tråd 

med gjeldende planer og lovverk.  

 

Eigersund kommune bruker omtrent samme andel av sine disponible midler til barne-

hagesektoren som landssnittet. Produktiviteten i de kommunale barnehagene har vært 

dårligere enn i andre kommuner, målt i utgifter per oppholdstime og per barn, men dette 

er i ferd med å endre seg noe. I 2016 er driftstilskuddet til de private barnehagene på 

nivå med den nasjonale satsen fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

 

2.2 VOKSENTETTHET OG KOMPETANSE 

 

2.2.1  LOVKRAV KNYTTET TIL VOKSENTETTHET 

Det finnes ikke noe lovkrav for antall barn per voksen, men barnehageloven § 18 sier at 

det er et krav om at «bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive til-

fredsstillende pedagogisk virksomhet».  

 

Bjerkreim Lund
Nasjonal

sats
Eigersund Gjesdal Klepp Hå Time Sandnes

Små barn 248589 197299 196200 195075 192293 185952 185328 180642 178658

Store barn 124376 94501 94700 93928 92356 88809 88420 85700 86274

Snitt 186482 145900 145450 144501 142324 137380 136874 133171 132466
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2.2.2  ANTALL BARN PER VOKSEN I E IGERSUND-BARNEHAGENE 

Vi har hentet inn tall fra Statistisk sentralbyrås database KOSTRA og Utdanningsdirek-

toratets base BASIL. Mens KOSTRA-tallene rapporteres i januar hvert år, er BASIL-tal-

lene basert på opplysninger som barnehagene selv rapporterer i desember hvert år14.  

 

Figur 7 – Antall barn, korrigert for alder15, per årsverk til basisvirksomhet i kommunale og 
private barnehager i Eigersund. (Kilde: KOSTRA).   

 

 

Kommentar og vurdering: Hovedinntrykket er at det er små forskjeller. Med store barnegrupper og lav 

personaltetthet kan kvaliteten bli svekket, men dette er ikke tilfellet i Eigersund. Antall barn per årsverk i 

de kommunale er på linje med landssnittet, noe som må sies å være bra. 

 

 

14 Vi gjør oppmerksom på at bemanningssituasjonen kan endre seg i løpet av det enkelte år.  
15 Korrigert for alder betyr at barna i utregningen er vektet etter alder. Antall barn 0-2 år multipliseres med 2, antall barn 
3 år multipliseres med 1,5 og 4-6 åringer multipliseres med 1. Totalsummen deles på antall årsverk. 
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Figur 8 – Antall barn per voksen i kommunale og private barnehager i Eigersund, historisk 
utvikling (Kilde: Utdanningsdirektoratet/ BASIL).   

 

 

Kommentar: Mens antall barn per voksen har gått ned i de private barnehagene siste tre år, er antallet 

svakt stigende i de kommunale. 

 

2.2.3  LOVKRAV KNYTTET TIL KOMPETANSE 

Barnehageloven § 17 stiller krav om at barnehagens daglige leder skal ha utdanning som 

barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kom-

petanse.   

 

Forskrift om pedagogisk bemanning16 slår fast at det skal være minimum én pedagogisk 

leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når 

barna er under tre år17. En pedagogisk leder har utdanning som barnehagelærer, eller 

annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barneha-

gepedagogikk.  

 

2.2.4  FYLKESMANNENS TILSYN I 2012 

I desember 2012 gjennomførte Fylkesmannen i Rogaland tilsyn med barnehagesektoren 

i Eigersund, spesielt med henblikk på kompetansekravene. Som følge av tilsynet ble 

kommunen bedt om å endre sin praksis for utregning av lovens krav om kompetanse, 

fra prosentvis beregning av pedagogstillinger i forhold til antall barn, til ansettelse av 

pedagoger i 100 prosents stilling. Eller som Fylkesmannen selv skriver: «Kommunen kan 

ikke ta utgangspunkt i en beregnet prosentandel av en pedagogstilling per barn, men må beregne 

hele pedagogstillinger». I praksis betyr dette at en barnehage med 18 barn over tre år, som 

16 Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. desember 2005, med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr 64 § 18 sjette ledd 
(barnehageloven). Kravet gjelder når barnas daglige oppholdstid er over 6 timer. 
17 Et barn anses i denne sammenhengen for å være tre år fra det kalenderåret det fyller tre år. 
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får ett barn til, må ansatte en barnehagelærer til, i hel stilling (100 prosents stilling), i 

motsetning til tidligere praksis, hvor man opererte med del-stillinger, målt i årsverk.   

 

Etter fylkesmannens tilsyn ble kommunen også bedt om å veilede barnehagene om 

hvilke krav som gjelder for pedagogisk bemanning. 

 

 

2.2.5  OPPFYLLER BARNEHAGENE LOVKRAVENE OM 

KOMPETANSE
18

? 

Andelen barnehagestyrere med pedagogisk utdanning har vært 100 prosent siste tre år, 

både i de kommunale og de private barnehagene. 

 

Når det gjelder andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning, har det vært en bed-

ring siste tre år; 

 

Figur 9 – Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning, kommunale og private 
barnehager i Eigersund kommune  (Kilde: Utdanningsdirektoratet/ BASIL).   

 

 

Kommentar og vurdering: De siste tre årene har det vært en positiv utvikling, både i de kommunale og 

de private barnehagene.  

 

 

18 Vi gjør oppmerksom på at alle tall fra og med 2013 hentet fra BASIL er i tråd med Fylkesmannens metode for utregning 
av pedagognormen. 
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Figur 10 – Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning, i de enkelte kommunale 
barnehagene i Eigersund kommune  (Kilde: Utdanningsdirektoratet/ BASIL).   

 

 

Kommentar: Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i de enkelte kommunale bar-

nehagene har økt. I 2015 hadde Tusenbeinet åpen barnehage imidlertid ingen pedagogisk leder 

med utdanning, noe som drar snittet ned. 

 

 

2.2.6  ANDEL ANSATTE MED PEDAGOGISK UTDANNING 

Til tross for at det ikke finnes noen lovkrav direkte knyttet til andelen ansatte med pe-

dagogisk utdanning, finner vi tall på dette i KOSTRA og BASIL. Utdanningsnivået i 

blant de ansatte totalt sett i en barnehage kan være av stor betydning for kvaliteten, spe-

sielt i barnehager med en høy andel dispensasjoner. Som figurene viser, har både de 

kommunale og private barnehagene i Eigersund maktet å øke andelen ansatte med pe-

dagogisk utdanning siste tre år; 
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Figur 11 – Andel ansatte med pedagogisk utdanning, kommunale og private barnehager i 
Eigersund kommune  (Kilde: Utdanningsdirektoratet/ BASIL19).   

 

 

Kommentar og vurdering: Både de kommunale og de private barnehagene i Eigersund har maktet å øke 

andelen ansatte med pedagogisk utdanning siste tre år. Utviklingen går med andre ord i riktig retning. 

 

 

Figur 12 – Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag, kommunale og private 
barnehager i Eigersund kommune  (Kilde: Utdanningsdirektoratet/ BASIL).   

 

 

Kommentar og vurdering: Det samme gjelder også andelen ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag. 

Utviklingen går også her i riktig retning. 

 

 

19 Tallene viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning på 
minimum 3 år. Andelen beregnes utfra antallet ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør. 
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Figur 13 – Andel ansatte med barnehagelærerutdaning i private og kommunale barnehager 
i Eigersund kommune. Historisk utvikling for Eigersund kommune og landet som helhet 
(Kilde: KOSTRA).   

 

 

Kommentar: Siden 2005 har barnehagene i Eigersund kommune hatt en lavere andel ansatte med 

barnehagelærerutdanning enn landsgjennomsnittet. Grafen viser imidlertid en positiv utvikling 

siste år, hvor andelen passerte 30 prosent for første gang siden 2005, og andelen ligger nå like 

under snittet i Rogaland. 

 

 

Figur 14 – Andel ansatte med barnehagelærerutdanning, private og kommunale 
barnehager i Eigersund kommune, historisk utvikling, sammenlignet med omkringliggende 
kommuner (Kilde: KOSTRA).   

 

 

Kommentar: Eigersund kommune ligger like under snittet i Rogaland. Med unntak av Sokndal har alle 

maktet å høyne andelen ansatte med barnehagelærerutdanning. Lund har klart utfordringen best, men dette 

er også en kommune med lav vekst i antall barnehageplasser (se neste tabell).  
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Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er forøvrig fremdeles lavere i Rogaland enn i landet som 

helhet. 

 

Den raske utbyggingen av antall barnehageplasser og det faktum at det ikke finnes nok 

fagpersonale, har gjort det vanskelig for mange kommuner å høyne andelen med peda-

gogisk utdanning de siste årene. For kommuner med en høy økning i antallet barneha-

geplasser vil være ekstra vanskelig å øke andelen med pedagogisk personale; 

 

Tabell 5 – Økning i antall barnehageplasser totalt, i både kommunale og private 
barnehager. Kommuneoversikt (Kilde: KOSTRA).   

 

 

Kommentar: Sammenlignet med andre kommuner i Rogaland har den prosentvise økningen i antallet 

barnehageplasser ikke vært spesielt stor i Eigersund siste seks år. Dette forhold kan ha gjort arbeidet med å  

høyne andelen ansatte med pedagogisk utdanning litt enklere, sammenlignet med kommuner som har hatt 

en kraftig økning i antall barnehageplasser.  

  

 

 

 

 

2009 2015

Endring i 

antall

Endring i 

prosent

Utsira 8 16 8 100 %

Finnøy 139 200 61 44 %

Gjesdal 609 854 245 40 %

Rennesøy 289 358 69 24 %

Time 1046 1273 227 22 %

Klepp 1096 1317 221 20 %

Sandnes 4200 5014 814 19 %

Karmøy 2139 2553 414 19 %

Hå 1023 1219 196 19 %

Sola 1676 1934 258 15 %

Strand 691 795 104 15 %

Vindafjord 446 500 54 12 %

Eigersund 748 838 90 12 %

Tysvær 661 722 61 9 %

Sauda 223 240 17 8 %

Lund 199 209 10 5 %

Forsand 70 72 2 3 %

Bjerkreim 173 177 4 2 %

Suldal 209 213 4 2 %

Stavanger 7591 7673 82 1 %

Haugesund 1988 2008 20 1 %

Hjelmeland 162 160 -2 -1 %

Sokndal 177 172 -5 -3 %

Randaberg 692 662 -30 -4 %

Bokn 44 33 -11 -25 %

Kvitsøy 30 22 -8 -27 %
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2.2.7  NYE RUTINER VED BEHANDLING AV 

DISPENSASJONSSØKNADER 

I henhold til forskrift om pedagogisk bemanning20 kan kommunen gi dispensasjon fra 

utdanningskravet, slik at en person uten riktig utdanning likevel kan jobbe som peda-

gogisk leder. Disposisjoner skal imidlertid kun innvilges dersom «særlige hensyn» tilsier 

det. 

 

Etter Fylkesmannens tilsyn i 2012 ble kommunen også bedt om å endre sine rutiner for 

behandling av dispensasjonssøknader. Frem til da hadde kommunen ikke utarbeidet en-

keltvedtak ved innvilgelse av dispensjoner. Enkeltvedtak etter forvaltningsloven er nød-

vendig for å kunne vise hvilke regler som er lagt til grunn for avgjørelsen, hvilken be-

grunnelse og hvilke klagemuligheter som finnes. I etterkant av tilsynet har kommunen 

innført som fast praksis at enkeltvedtak skal utarbeides21.  

 

2.2.8  OMFANGET AV DISPENSJONER I E IGERSUND 

Som nevnt har andelen barnehagestyrere med pedagogisk utdanning vært 100 prosent 

siste tre år, både i kommunale og private barnehager. Og når det gjelder andelen peda-

gogiske ledere med godkjent utdanning, ser vi en bedring siste tre år. Bedringen reflek-

teres direkte andelen dispensasjoner, som på sin side har gått ned;  

 

Figur 15 – Andel årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon fra kravet om 
førskoleutdanning. Tall for både kommunale og private barnehager i Eigersund (Kilde: 
Utdanningsdirektoratet/ BASIL)  

 

 

Kommentar og vurdering: Andelen med dispensasjon er redusert siste tre år. Blant styrerne har det ikke 

vært noen dispensasjoner siste tre år, verken i de kommunale eller de private barnehagene. Dette må sies å 

være positivt. Andelen dispensasjoner er noe høyere i de private enn i de kommunale.  

 

20 Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. desember 2005, med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr 64 § 18 sjette ledd 
(barnehageloven). Kravet gjelder når barnas daglige oppholdstid er over 6 timer. 
21 I brev av 13.08.2013 skriver Fylkesmannen at de anser påleggene som fulgt opp og tilsynet som avsluttet. 
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Alle stillinger som pedagogisk leder i de kommunale barnehagene er per dags dato besatt. For pedagogiske 

ledere som ønsker å redusere sin stilling fra 100 til 80 prosent, må det gis dispensasjon. Det samme gjelder 

dersom vedkommende går ut i permisjon. Per dags dato er omfanget av dispensjoner i de kommunale bar-

nehagene utelukkende på bakgrunn av personell som ønsker å gå redusert stilling eller som er i permisjon. 

 

Verdt å nevne er at de som ansettes på dispensasjon, er en uensartet gruppe. Noen har barnefaglig utdan-

ning, som for eksempel utdanning som barnevernspedagog, barne- og ungdomsarbeider eller høyskole/ 

universitetsutdanning innen pedagogikk. Andre har lang erfaring fra arbeid i barnehage. 

 

 

Eigersund kommune har satt inn flere ulike tiltak for å rekruttere kvalifisert personell til 

barnehagene. Kommunen tilbyr blant annet læreplasser i barne- og ungdomsarbeider-

faget og barnehageåret 2015/16 startet 24 personer på utdanningsløpet mot å bli fagar-

beider. I tillegg får assistenter tilbud om gratis kompetanseheving.  

 

Med ny modell for utregning av pedogognormen etter Fylkesmannens tilsyn har Eiger-

sund kommune fått flere hele stillinger, noe som gjør det enklere å rekruttere. Og som 

følge av skjerpede krav til kompetanse for barnehagelærere som ønsker å jobbe i skolen, 

er «lekkasjen» til skolen er redusert22. 

 

Samlet sett kan disse forholdene forklare mye av den positive utviklingen vi ser i om-

fanget av dispensasjoner.  

 

Tall fra kommunen viser for øvrig lav turnover i de seks kommunale barnehagene siste 

tre år. Blant fast ansatte var det ingen som sluttet i 2013, én i 2014 og 3 i 2015. 

 

 

 

Vurdering: Kompetansenivået blant de ansatte i barnehagene har vist en bedring siste 

tre år, og totalt sett må utviklingen sies å være gledelig.  

 

Etter tilsynet i 2012 ba Fylkesmannen kommunen utarbeide enkeltvedtak ved behand-

ling av dispensasjonssøknader, noe som kommunen har fulgt opp. Praksisen er med å 

sikre at dispensasjoner gis i unntakstilfeller, noe som kan bidra til å holde antallet nede. 

 

2.3 SYKEFRAVÆR OG AVVIKSMELDINGER 

 

Sammenlignet med gjennomsnittet i kommunen, har barnehagene et noe høyt sykefra-

vær: 

 

22 Våren 2015 ble forskriftene til opplæringsloven § 10-2 endret. Det stilles nå krav om at en barnehagelærer som ønsker 
å jobbe som lærer på barnetrinnet i fast stilling, og som skal undervise i fagene norsk, engelsk og matematikk, må ha 
minst 30 studiepoeng. 
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Figur 16 – Sykefravær og historisk utvikling i Eigersund kommune (Kilde: Eigersund 
kommune)  

 

 

Kommentar og vurdering: Sykefraværet i de kommunale barnehagene har til tider vært høyt, og ligger 

fremdeles noe høyt, sammenlignet med kommunen som helhet.  

 

 

Utviklingen har gått i riktig retning de siste årene, men barnehagene har fremdeles et 

noe høyere sykefravær enn gjennomsnittet i kommunen. Mulige årsaker kan være at de 

ansatte er utsatt for smitte fra barna, generelt høyt støynivå og fysisk krevende arbeids-

oppgaver. I tillegg er kvinneandelen høy med mange i svangerskapspermisjon.  

 

Eigersund kommune har i lengre tid arbeidet for å redusere sykefraværet. Tiltak som er 

iverksatt er blant annet: 

 Kommunen har inngått avtale om «Inkluderende arbeidsliv» for å fore-

bygge og redusere sykefraværet, bedre arbeidsmiljøet, og hindre frafall.  

 Undervisning i ergonomi og stressmestring i regi av bedriftshelsetjenesten 

og personalavdelingen arrangeres.  

 Kommunen gjennomfører medarbeiderundersøkelser og utarbeider planer 

for å bedre arbeidsmiljøet. Sist gjennomførte medarbeiderundersøkelse fra 

november 2015 viser at medarbeidertilfredsheten i barnehagene er på linje 

med gjennomsnittet i kommunen. 

  

Arbeidet med å få et lavest mulig sykefravær er nært knyttet til HMS-arbeidet i kommu-

nen. For å sikre et trivelig og trygt arbeidsmiljø, både blant barn og voksne, og for å 

kunne ta lærdom av de feil som gjøres, har kommunen innført et elektronisk avvikssys-

tem. Vi har hentet inn tall på registrerte avvik i barnehagene, og i avvikssystemet er det 

mulig å skille mellom avvik hos ansatte og barna23. 

 

 

23 En nærmere forklaring av de ulike kategoriene er lagt i rapportens vedlegg. 
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Figur 17 – Antall innmeldte avvik fra barnehagene i Eigersund, fordelt på de mest sentrale 
sakstypene siste tre år (Kilde: Eigersund kommunes avvikssystem)  

 

 

Kommentar: Økningen i kategoriene kan skyldes økt bruk av innrapporteringssystemet, men kan også 

bety en faktisk økning i antallet henvendelser. Statistikken viser svært få skader knyttet til barn (eksempel-

vis brukket arm etc.). Det samme gjelder antallet registrerte avvik knyttet til de ansattes arbeidsmiljø. Dette 

må sies å være positivt. 

 

  

Vurdering: Utviklingen har gått i riktig retning de siste årene, men barnehagene har 

fremdeles et noe høyere sykefravær enn gjennomsnittet i kommunen. Samtidig ligger 

medarbeidertilfredsheten på linje med gjennomsnittet i kommunen, og få avvik er knyt-

tet til de ansattes arbeidsmiljø, noe som må sies å være positivt. 

 

2.4 BARN MED SÆRSKILTE BEHOV 
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2.4.1  LOVKRAV 

Spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i opplæringsloven § 5-7. Lovbestemmelsen gir barn 

under opplæringspliktig alder rett på spesialpedagogisk hjelp ved behov. 

 

I «Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning» he-

ter det at «ved å sette inn spesialpedagogiske hjelpetiltak vil det være mulig å gripe inn 

på et tidlig stadium og ta tak i barnets problemer før de utvikler seg ytterligere. Dette 

følger også av Stortingsmelding nr. 18 «Læring og fellesskap», som tar til orde for tidlig 

innsats i barnehagen. Gjennom tidlig intervensjon og forebygging er målet å forhindre 

utvikling av alvorlige vansker. 

 

2.4.2  HVORDAN BARNEHAGENE SIKRER RETT HJELP TIDLIG 

Både kommunale og private barnehager i Eigersund benytter et observasjonsskjema ut-

arbeidet av Læringsmiljøsenteret for å synliggjøre barnets utvikling på en visuell og lett-

fattelig måte. Skjemaet omhandler språk-, sosio-emosjonell- og sanse-motorisk utvik-

ling, foruten trivsel. Opplysningene benyttes som grunnlag for foreldresamtaler, peda-

gogisk arbeid i barnehagen og samarbeid i faggrupper.  

 

Hver barnehage i Eigersund har faste tverrfaglige møter for drøfting av enkeltsaker og 

saker på systemnivå. Ved drøfting av enkeltsaker blir også barnets foresatte invitert, for-

uten representanter fra barnevern, helsestasjon og PP-tjeneste. De tre sistnevnte innkal-

les for øvrig ved behov. 
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2.4.3  OMFANG 

Figur 18 – Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til 
alle barn i kommunale og private barnehager i Eigersund (Kilde: KOSTRA).   

 

 

Kommentar og vurdering: Andelen barn som får ekstra ressurser er noe lavere i Eigersund enn snittet 

i Rogaland og landet. Mens Rogalands- og landssnittet viser en økning, har Eigersund en liten nedgang. 

Dette må sies å være positivt.  

 

Dessverre inneholder KOSTRA ingen tall for tidligere år, fordi datainnsamlingen er endret, slik at antall 

barn som får ekstra ressurser ikke er direkte sammenlignbart. Det gjelder også kostnadsoversikten gjengitt 

nedenfor (figur 20). 

 

Når det gjelder indikatoren «Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold 

til alle barn i kommunale og private barnehager», er det verdt å nevne følgende om Statistisk sentral-

byrå/KOSTRA sin indikator; 

 

 Teller er «Minoritetsspråklige barn (det vil si barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, 

dansk eller engelsk) + antall barn som er tatt opp ved prioritet og/eller barn med nedsatt funk-

sjonsevne i kommunale, statlige, fylkeskommunale og private barnehager». 

 

 Nevner er «Antall barn i familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er for øvrig ikke 

inkludert».  

 

(Dataene hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12", som rapporteres via Utdanningsdirektoratets 

database BASIL). 

 

Vår vurdering er at KOSTRA/Statistisk sentralbyrå opererer med en noe vid definisjon. Utdanningsdirek-

toratet har en betydelig snevrere definisjon, noe som medfører at prosenttallene også blir lavere. Se neste 

figur; 
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Figur 19 – Andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i Eigersund og landet (Kilde: 
Utdanningsspeilet 2016/ BASIL, Utdanningsdirektoratet)  

 

 

Kommentar: Andelen barn i Eigersund har gått ned, og ligger nå på linje med landssnittet.  

 

Utdanningsdirektorat har for øvrig endret sin definisjon i denne tidsperioden. Tallene fram til og med 

2013 inkluderer også barn som har fått prioritet ved opptak og barn med nedsatt funksjonsevne. Dette 

gjelder både tallene for Eigersund og landet som helhet (for mer informasjon, se rapportens vedlegg).  

  

2.4.4  KOSTNADER 

Figur 20 –Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn per barn som får 
ekstra ressurser, kommunale barnehager (Kilde: KOSTRA, funksjon 211).   

 

 

Kommentar: Eigersund brukte i 2014 betydelig mer enn andre kommuner på barn med særskilte behov, 

men utgiftene har vist en nedgang i 2015, men forskjellen er fortsatt stor sett i forhold til landssnittet. Det 

ser ut til at dette er en viktig forklaring på hvorfor barnehagetilbudet i Eigersund er betydelig dyrere enn i 

andre kommuner. Hvis vi kun ser på kostnadene i de kommunale barnehagene, er forskjellen enda større; 
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Figur 21 –Korrigerte brutto driftsutgifter per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får 
ekstra ressurser i kommunal barnehage (Kilde: KOSTRA, funksjon 211).   

 

 

Kommentar: Kostnadene til barn som får ekstra ressurser var faktisk over 5 millioner per barn i 2013, 

dersom vi kun konsentrerer oss om de kommunale barnehagene. Dette er langt over snittet både i kommu-

negruppe 10, lands- og Rogalandssnittet. 

 

Litt om forskjellen på tallene i figur 19 og 20: 

I figur 19 inneholder nevneren i beregningen både antall minoritetsspråklige barn og antall barn med funk-

sjonshemming eller særlige behov som får ekstra ressurser. 

 

I figur 20 inneholder nevneren i beregningen kun antall barn med funksjonshemming eller særlige behov 

som får ekstra ressurser (minoritetsspråklige holdes utenom). 

 

 

2.4.5  UTREDNING OG VEDTAK 

PP-tjenesten mottar henvisninger både fra barnehager, foreldre, helsestasjon og sykehus. 

Henvisningene omhandler forhold som forsinket motorisk utvikling, språklig eller so-

sial kompetanse. Ved oppmelding kommer PP-tjenesten for å observere og for å ha sam-

taler med barnehagepersonalet og foreldre. I etterkant utarbeider PP-tjenesten en sak-

kyndig vurdering med følgende innhold: 

 

 Årsaken til henvisningen og eventuell diagnose. 

 Hvilke tester og kartlegginger som er utført. 

 Hvilken spesialpedagogisk hjelp som er gitt tidligere. 

 En beskrivelse fra foreldre og/eller barnehagepersonellet. 

 Konkret timeantall per uke (årstimer) på spesialpedagogisk hjelp og assistent-

hjelp. 

 Organisering, som for eksempel hvorvidt barnet skal få timer én til én eller i 

gruppe med økt voksentetthet. 
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 Hvilke mål barnet skal ha for læring og utvikling.  

 

Saksbehandlingstiden hos PP-tjenesten varierer etter hvilken type sak det dreier seg om. 

I mange tilfeller vil det være nødvendig med observasjon og samtaler med foreldre og 

barnehage over en lengre tidsperiode før den sakkyndige vurderingen kan utarbeides.  

 

På bakgrunn av den vurderingen fatter barnehagekonsulenten i kommunen et vedtak 

etter opplæringsloven og barnehageloven. Barnehagekonsulenten samarbeider tett med 

barnehagen og PP-tjenesten før vedtaket fattes. Hittil har det vært samsvar mellom an-

befalingene i den sakkyndige vurderingen og de vedtak kommunen har fattet, og ved-

takene fra kommunen gjelder som hovedregel frem til barnet begynner på skolen. Ved-

takene gir for øvrig barnets foresatte både rettigheter og klagemuligheter. Med individ-

tilpasset spesialpedagogisk hjelp er målet å gi barna riktig hjelp på et tidlig tidspunkt, 

og dermed hindre at problemene får utvikle seg.  

 

2.4.6  UTØVENDE INSTANS/TILBUDET SOM GIS 

Kommunens styrkede tilbud består av syv spesialpedagoger og åtte ekstraassistenter 

som settes inn ved vedtak etter opplæringsloven § 5-724. Begge yrkesgruppene er ansatt 

i kommunen, men benyttes både i kommunale og private barnehager i kommunen. Spe-

sialpedagogene har følgende oppgaver: 

 Observasjon og kartlegging. 

 Oppfølging av barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp og tilpassede 

opplegg.  

 Utarbeidelse av individuelle utviklingsplaner og rapporter i samråd med 

barnehagen25.  

 Veiledning av personale og foreldre.  

 Samarbeidsmøter med PP-tjeneste, skole og andre relevante instanser.  

 

Spesialpedagogene bidrar med sin kompetanse gjennom praksis og veiledning overfor 

ansatte i barnehagen, og pedagogene er gjerne med på personalmøter i barnehagen for 

å dele på kunnskapen.  

 

All den tid barn med særskilte behov tilbringer mye tid sammen med andre barn i bar-

nehagen, kommer tiltak som for eksempel økt voksentetthet, alle barn i barnehagen til 

gode. Pedagogene tilbyr også hjelp til selvhjelp - det vil si forslag til tiltak som barneha-

gene selv kan iverksette uten å måtte ansette ekstra personell. 

 

Barnehagene revisjonen har vært i kontakt med, oppgir at de er fornøyde med samar-

beidet. Dersom barnehagen trenger ekstra personell kan det ta tid før dette er på plass, 

24 Fordelt på henholdsvis 5,3 og 6,82 årsverk 
25 Alle barn som får tildelt ressurser etter opplæringsloven får tildelt en individuell utviklingsplan, selv om dette ikke er 
noe lovkrav. Planen fungerer som et verktøy for tilrettelegging og evaluering, og viser hvilke tiltak som er iverksatt. 
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men barnehagestyrerne sier seg likevel fornøyde, og de opplever at kommunens ekstra 

ressurser blir rettferdig fordelt.  

 

 

Vurdering: Det er vår vurdering at Eigersund kommune gir et godt tilbud til barn med 

særskilte behov og at opplæringslovens krav blir oppfylt. Barnehagene sier seg fornøyde 

med samarbeidet og den hjelpen de får både fra den interkommunale PP-tjenesten og 

kommunen. De opplever at begge instanser er preget av god tilgjengelighet.  

 

 

2.5 KOMMUNENS TILSYNSANSVAR 

 

2.5.1  LOVKRAV 

Barnehageloven § 8 gir kommunen som barnehageeier et ansvar for å sikre at barneha-

gene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen skal føre tilsyn og gi pålegg 

ved behov for retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold, jf. barnehageloven § 16. I 

kommunens tilsyn med kommunale og private barnehager inngår følgende aktiviteter: 

 

 Tilsyn med nyåpnede barnehager. Alle nye barnehager skal få tilsyn en gang i lø-

pet av etableringsåret.  

 

 Skriftlig rapportering: Alle barnehagene fyller ut en årsrapport én gang i året. Til-

synsmyndigheten gir tilbakemelding med godkjenning eller krav om endringer in-

nen fastsatt frist. 

 

 Stedlig tilsyn: I tillegg til innhenting av informasjon gjennomføres stedlig tilsyns-

besøk (mer om dette nedenfor). 

 

 Uanmeldte eller forhåndsanmeldte tilsyn: Gjennomføres ved ekstraordinære sa-

ker. Sakene kartlegges og drøftes med barnehagen.  

 

2.5.2  MER OM KOMMUNENS STEDLIGE TILSYN 

I løpet av tidsperioden 2013-15 fikk 8 av totalt 16 barnehager stedlig tilsyn. I tillegg ble 

det gjennomført ett hendelsesbasert tilsyn.  

 

Kommunens forrige plan for tilsyn inneholdt ingen konkrete målsettinger knyttet til 

hvor ofte en barnehage skulle få tilsyn. Med ny plan i 2015 har kommunen fastsatt at alle 

barnehager skal få ett stedlig tilsyn innenfor en tre-årsperiode. Hvorvidt kommunen vil 

nå sin egen målsetting er for tidlig å si, men i 2015 fikk i hvert fall tre barnehager tilsyn.  
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I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi gjennomgått oppsummeringsrap-

portene fra et tilfeldig utvalg stedlige tilsyn siste tre år. Gjennomgangen viser at kom-

munen har nedlagt et grundig arbeid i tilsynet med barnehagene, og rapportene er vari-

erte og detaljerte. Kommunen ønsker først og fremst en dialog mellom den som utfører 

tilsynet og den som blir kontrollert, som et utgangpunkt for læring og utvikling. Ut fra 

vår gjennomgang har vi ikke grunnlag for å vurdere effekten av denne måten å utføre 

tilsyn på.  

 

Barnehagestyrerne på sin side sier seg fornøyde. Dette gjelder både;  

 informasjonen som gis i forkant av tilsynsbesøket,  

 hvilke tema som tas opp,  

 dialogen med den tilsynsansvarlige, og 

 oppfølgingen i etterkant av besøket. 

 

Barnehagestyrerne forteller om et godt samarbeid med kommuneadministrasjonen, pre-

get av hyppig kontakt.  

 

M ILJØRETTET HELSEVERN  

I tillegg til barnehagekonsulentens tilsyn, gjennomfører også kommunelegen tilsyn etter 

«Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler»26. Tilsyn etter denne forskrif-

ten omfatter forhold som;   

 fysisk utforming og innredning,  

 barnas muligheter for aktivitet og hvile,  

 mat og hygiene,  

 rengjøring og vedlikehold,  

 sikkerhet og helsemessig beredskap,  

 belysning og lydforhold 

 hvorvidt barnehagen ivaretar sin informasjons- og opplysningsplikten 

overfor foreldrene.  

 

På oppdrag fra kommunelegen blir disse tilsynene gjennomført av avdeling for Miljørettet 

helsevern og skjenkekontroll, som er en avdeling i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Avde-

lingen har satt opp en tilsynsfrekvens etter faglig anbefaling fra fagrådet27. Fagrådets 

anbefaling er at alle barnehager i kommunen bør ha tilsyn i løpet av en 4-årsperiode. 

 

Antall tilsyn avdeling Miljørettet helsevern og skjenkekontroll har gjennomført i Eiger-

sund-barnehagene siste tre år: 

 2013: 8 

 2014: 4 

26 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. trådte i kraft 1.1.1996 (sist endret 3.9.2012). Fra 1.1.2012 er 
hjemmelen for forskriften lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).  
27 Miljørettet helsevern har et fagråd som består av fem kommuneoverleger/helsesjefer som representerer avdelingens 17 
medlemskommuner i Sør-Rogaland. 

 

Side 46 av 206



 2015: 7 

 

Med et gjennomsnittlig antall tilsyn på 6 hvert enkelt år, vil avdelingen klare å besøke 

hver av de 16 barnehagene i Eigersund én gang i løpet av en fireårsperiode, med god 

margin.  

 

I henhold til tilsynsrapportene ble det funnet avvik i kun én av de syv kontrollerte bar-

nehagene i 2015. Avvik er nærmere bestemt forhold som kommuneoverlegen anser som 

brudd på forskriftens krav. Dette avviket gjaldt en ny barnehage som ble bedt om å et-

tersende resultater av radonmålinger for å kunne bli godkjent etter forskrift om miljø-

rettet helsevern. Avviket er nå rettet opp. 

 

 

Vurdering: Kommunens forrige plan for tilsyn inneholdt ingen konkrete målsettinger 

knyttet til hvor ofte en barnehage skulle få tilsyn. Med ny plan i 2015 har kommunen 

fastsatt at alle barnehager skal få ett stedlig tilsyn innenfor en 3-årsperiode. Hvorvidt 

kommunen vil nå sin egen målsetting er for tidlig å si, men i 2015 fikk i hvert fall tre 

barnehager tilsyn. Med et gjennomsnittlig antall tilsyn/revisjoner på 6 hvert enkelt år, 

vil avdelingen klare å besøke hver av de 16 barnehagene i Eigersund én gang i løpet av 

en 4-årsperiode, med god margin. 

 

2.6 LIKEBEHANDLING VED OPPTAK?  

 

2.6.1  LOVKRAV 

I henhold til barnehageloven § 12 skal alle godkjente barnehager i kommunen samar-

beide om opptak av barn og kommunen skal legge til rette for et samordnet opptak. 

Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket.  

 

2.6.2  KOMMUNENS SAMORDNEDE OPPTAK 

Eigersund kommune har et samordnet opptak for kommunale og private barnehager 

med søknadsfrist 1. mars. Samordnet opptak innebærer at alle barnehagene i Eigersund 

har ett søknadsskjema og at søknadene registreres samlet. 

 

I henhold til barnehagelovens § 13 og kommunens nettsider, blir følgende barn prioritert 

ved opptak: 

 Barn med nedsatt funksjonsevne  

 Barn med vedtak fra barnevernet  

 

Opptakskretsen definerer hvem som kan søke om plass i barnehagen. De private barne-

hagene i kommunen har anledning til å ha opptakskriterier som åpner for at barn uten 
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lovfestet rett kan få plass. Eksempelvis er det mulig å ha kriterier som sikrer søsken og 

barn av ansatte barnehageplass.  

 

Styrerne opplever at alle barnehagene tar inn like mange barn med særskilte behov. Det 

er først og fremst barnets bosted og hvilken barnehage foreldrene velger som førsteprio-

ritet, som er avgjørende for valg av barnehage.  

 

 

Vurdering: Vår gjennomgang viser at kommunen har lagt godt til rette for en samordnet 

opptaksprosess, gjennom felles rutiner og opptakssystem for samtlige barnehager. Det 

er revisjonens vurdering at kommunen tilfredsstiller krav til likebehandling av barneha-

gene med hensyn til opptak. 

  

2.7 TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 

 

2.7.1  LOVKRAV 

Fra og med 2011 ble det øremerkede statstilskuddet til barnehager innlemmet i ramme-

tilskuddet til kommunene. Samtidig fikk kommunene ansvaret for tildeling av tilskudd 

til private barnehager, etter barnehagelovens § 14. Omleggingen førte til en nedgang i 

direkte statlig finansiering og en økning i kommunal finansiering av kommunale barne-

hageplasser som en del av rammetilskuddet. 

 

Fra og med 01.01.2016 skal det samlede offentlige tilskuddet utgjøre 100 prosent av det 

en tilsvarende barnehage eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd. I 

praksis skjer utmålingen av tilskuddet på bakgrunn av hva det koster å drive en kom-

munal barnehage. Nærmere bestemt blir tilskuddet beregnet ut fra gjennomsnittlige ut-

gifter i de kommunale barnehagene28.  

 

Fra og med 01.01.2015 skal kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra 

kommunens to år gamle regnskap (indeksregulert), og det skal fattes et vedtak om stør-

relsen på tilskuddet. Endringen innebærer at tilskuddet blir beregnet én gang per år, noe 

som gjør ordningen mer forutsigbar for de private barnehagene. 

 

2.7.2  KOMMUNENS TILSKUDD TIL DE PRIVATE BARNEHAGENE 

Finansieringssystemet gir kommunen sterke insentiver til å presse kostnadene i de kom-

munale barnehagene, fordi reduserte gjennomsnittskostnader i de kommunale barneha-

gene reduserer tilskuddet til de private tilsvarende. 

28 Tilskudd til private barnehager er regulert i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager (FOR-2010-10-29-1379). I 2012 ble det på oppdrag fra KS og PBL utarbeidet en veileder til 
forskriften for å få en standardisert, korrekt og etterprøvbar tilskuddsberegning. Denne veilederen inneholder også en 
mal for selve beregningen.  
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Siden 2011 har Private barnehagers landsforbund (PBL) fått avslag fra Eigersund kom-

mune om innsyn i dokumentasjon som viser hvordan Eigersund beregner kostnadene i 

de kommunale barnehagene. Avslagene er klaget inn for Sivilombudsmannen, som fo-

reløpig ikke har kommet med noen avgjørelse. PBL har for øvrig også bedt revisjonsby-

rået KPMG granske kostnadene til drift av de kommunale barnehagene i Eigersund 

kommune. 

 

Som nevnt vil hva det koster å drifte en kommunal barnehageplass danne grunnlag for 

beregningen av tilskuddet til de private barnehagene. Grunnlagstall fra kommunens 

regnskap som benyttes i beregningen må derfor være korrekte. Et sentralt moment i re-

gelverket er at det skal skilles mellom utgifter som skal være med og utgifter som skal 

holdes utenfor beregningen. Her er det verdt å merke seg at utgifter til styrket barneha-

getilbud (funksjon 211) skal holdes utenfor.  

 

Bakgrunnen for fylkesmannens tilsyn i 2012 var blant annet mottatte klager på driftstil-

skuddet til private barnehager: 

«Tilsynet ble varslet som en følge av opplysninger i klagesaker om driftstilskudd til ikke-kommu-

nale barnehager. Eigersund kommune har lave tilskuddssatser, samtidig som klagerne fremhevet 

høye kostnader til særskilte formål slik som spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt 

funksjonsevne. (Kostnader som ikke tas med ved beregningen av tilskuddssatser)». 

 

Fylkesmannens konklusjon er et Eigersund kommunes praksis på dette området er i tråd 

med regelverket: 

«Kostnader som er holdt utenfor beregningen av kommunalt driftstilskudd til ikke-kommunale 

barnehager er reelle kostnader til særskilte formål. Eigersund kommune legger til grunn en gren-

segang mot ordinær drift i tråd med forskrift om likeverdig behandling». 

 

Tilfredsstillende internkontroll i kommunen for å kvalitetssikre at skillet er korrekt i for-

hold til faktiske tiltak er derfor nødvendig. I 2015 tok Rogaland revisjon forbehold på 

dette punktet i revisjonsberetningen, da vi ikke kan uttale oss om tilskuddet til de private 

er regnet ut på riktig grunnlag. 

 

En nylig omlegging av regelverket har medført at det nå skal gis vedtak om størrelsen 

på tilskuddssatsen for de private barnehagene. Kommunen har heller ikke anledning til 

å gjøre om dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet har blitt for høyt som følge av en 

beregningsfeil fra kommunens side. Dette forhold tilsier at grunnlaget for vedtaket bør 

kvalitetssikres godt. Revisor kan være en ressurs i dette arbeidet, og vi har avtalt slike 

kontroller i flere kommuner. Hittil har ikke Eigersund kommune ønsket en slik kontroll 

for tilskudd i 2015 eller i 2016. En ekstern kontroll vil også kunne redusere antallet klager 

fra private barnehager og dermed også merarbeidet kommunen blir påført som følge av 

dette. 
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Figur 22 –  Regnskapstall knyttet til Styrket barnehagetilbud i Eigersund kommune.  
(Kilde: Årsregnskapet til Eigersund kommune, funksjon 211).   

 

 

Kommentar og vurdering: Eigersund kommune sine utgifter til styrket barnehagetilbud har gått kraftig 

ned etter en topp i 2013. Spørsmålet er om disse tallene i hele denne tidsperioden har vært gjenstand for 

tilstrekkelig internkontroll. 

 

 

Vurdering: Veilederen til beregning av driftstilskudd til private barnehager er og har 

vært et nyttig hjelpemiddel, men det er ikke til å komme fra at reglene fortsatt er komp-

liserte og at det dermed foreligger en risiko for at feil kan oppstå.  

  

2.8 BRUKERTILFREDSHET 

 

2.8.1  FORELDREUNDERSØKELSEN 

I mai 2016 gjennomførte kommunen en brukerundersøkelse blant foresatte til barn med 

barnehageplass i de kommunale barnehagene. Svarprosenten ble dessverre noe lav, nær-

mere bestemt på 37 prosent.  
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Figur 23 – Brukerundersøkelse blant foresatte i kommunale barnehager i Eigersund. (Kilde: 
Eigersund kommune)  

 

 

Kommentar: Hovedinntrykket er at de foresatte er fornøyde med barnehagetilbudet. På seks av åtte indi-

katorer får barnehagene høyere score enn landssnittet. Sammenlignet med landssnittet har barnehagene 

fått en litt lavere score når det gjelder å behandle barnet og foresatte med respekt, men forskjellen er ikke 

stor.  

Når det gjelder tilgjengelighet er forskjellen litt større. Her det spesielt åpningstidene de foresatte scorer 

lavere på sammenlignet med landssnittet. (Hvilke spørsmål som ligger til grunn for spørsmålskategoriene, 

og svargivningen på disse, er gjengitt i rapportens vedlegg).   

 

 

2.8.2  SÆRSKILT OM BARNAS FYSISKE MILJØ 

I brukerundersøkelsen ble foreldrene spurt om;  

 Barnehagens fysiske innemiljø, eksempelvis støy, renhold eller annet 

 Barnehagens inneområder med hensyn til barnets utvikling, lek og læring 

 Barnehagens uteområder med hensyn til barns utvikling, lek og læring 
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Figur 24 –  Foreldreundersøkelsens svar angående fysisk miljø  
(Kilde: Eigersund kommune. Tal fra foreldreundersøkelsen i mai 2016).   

 

 

Kommentar og vurdering: Sammenlignet med snittet i Norge scorer barnehagene i Eigersund over på 

samtlige spørsmål som omhandler barnas fysiske miljø. Dette må sies å være et bra resultat. Barnehagesty-

rerne vi har vært i kontakt med sier seg stort sett fornøyde med barnehagens innemiljø, inne- og uteområder.  

Hvorvidt barnehagestyrerne i de kommunale barnehagene er fornøyde med vedlikeholdet varierer, avhengig 

av barnehagens alder, men dette er også noe personavhengig. Som nevnt benyttes kommunens elektroniske 

avvikssystem for registrering av byggtekniske utbedringsbehov. 

 

2.8.3  OPPLYSNINGER OM LEKEAREAL I KOSTRA OG BASIL 

I henhold til veiledende norm fra Kunnskapsdepartementet skal små barn under tre år i 

gjennomsnitt ha 5,3 kvadratmeter oppholdsareal, mens store barn skal ha 4,0 kvadrat-

meter29. Utearealet bør være seks ganger så stort som innearealet. 

 

 

29 Jamfør Veileder for godkjenning av barnehager, Kunnskapsdepartementet 

4,8

4,8

4,7

4,8

5

4,9

4,8

4,9

1 2 3 4 5 6

Barnehagens uteområder med hensyn til
barns utvikling, lek og læring

Barnehagens inneområder med hensyn til
barnets utvikling, lek og læring

Barnehagens fysiske innemiljø, eksempelvis
støy, renhold eller annet

Alt i alt, i hvor stor grad du er fornøyd med
barnehagen barnet går i

Snitt barnehagene i Eigersund Snitt Norge

 

Side 52 av 206



Figur 25 – Antall kvadratmeter oppholdsareal per barn i de kommunale og private 
barnehagene i Eigersund. Historisk utvikling  (Kilde: Utdanningsdirektoratet/ BASIL).   

 

 

Kommentar og vurdering: Oppholdsarealet per barn er noe høyere i de kommunale enn i de private 

barnehagene i Eigersund. Og i 2015 lå landssnittet på 5,5 kvadratmeter. Barnehagene i Eigersund oppfyller 

veiledende norm som stiller krav om minimum 5,3 kvadratmeter, og snittet for de kommunale og private 

barnehagene ligger på eller over snittet i landet som helhet. Dette må sies å være positivt. (Databasen BASIL 

inneholder dessverre ingen opplysninger om barnehagenes uteareal). 

 

 

Figur 26 – Antall kvadratmeter lekeareal per barn i de kommunale barnehagene i 
Eigersund. Historisk utvikling  (Kilde: KOSTRA).   

 

 

Kommentar og vurdering: Lekearealet per barn har økt og har i hele tidsperioden vært større i Eigersund 

enn snittet i Rogaland og landet som helhet. Dette må sies å være positivt.  
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Figur 27 – Antall kvadratmeter lekeareal per barn i de private barnehagene i Eigersund. 
Historisk utvikling  (Kilde: KOSTRA).   

 

 

Kommentar: I de private barnehagene har det også vært en positiv utvikling. 

 

 

Vurdering: Foreldreundersøkelsen som ble gjennomført i samtlige kommunale barne-

hager våren 2016 viser at de foresatte er fornøyde med barnehagetilbudet. På seks av 

åtte indikatorer oppnår barnehagene høyere score enn landssnittet, noe som må sies å 

være bra. På spørsmål knyttet til barnas fysiske miljø scorer kommunen også over lands-

snittet.  

 

Barnehagene i Eigersund oppfyller veiledende norm for oppholdsareal per barn, og snit-

tet for de kommunale og private barnehagene ligger på eller over landssnittet. Dette må 

sies å være positivt. Barnehagestyrerne vi har vært i kontakt med sier også rimelig forn-

øyde med barnehagens innemiljø, inne- og uteområder, foruten vedlikehold. 
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Om forvaltningsrevisjon 

I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det gjen-

nomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, pro-

duktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestem-

melser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 

 

Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 

privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 

 

Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbeidet 

er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på www.roga-

land-revisjon.no. 

 

Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Frode K. Gøthesen og gjennomgått av fagansvarlig 

for forvaltningsrevisjon, Bernt  Mæland. 

 

Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkel-

sene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: 

 

 Barnehageloven med forskrift 

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (forskrift til barnehageloven) 

 Kunnskapsdepartementets veileder for tilsyn med barnehagene 

 Nasjonalpolitiske vedtak, mål og føringer 

 Kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Eigersund kommune 
 Administrative retningslinjer, mål, føringer og lignende 

 

 

Plan for barnehagene i Eigersund (2010 – 2014) er kommunens overordnet plan for de kommunale barne-

hagene. Planen er styrende for innholdet i de kommunale barnehagene og er fremdeles gjeldende, men en 

ny plan vil bli utarbeidet i løpet av inneværende år. Planen skisserer følgende visjon for kommunens bar-

nehager: «Barnehagene i Egersund – et godt sted å være - et godt sted å leke og lære.» Verdigrunnlaget i planen er 

trygghet, trivsel, glede og mestring. Planen lister opp følgende satsingsområder: 

 Tilstrekkelig fagpersonale og bemanning 

 Rekruttere og beholde kvalifisert personale 

 Fokus på voksenrollen 

 Godt arbeidsmiljø 

 Kvalitet i hverdagsaktiviteter 

 Videreføre satsing på sosial kompetanse 

 Videreføre satsing på språkstimulering 

 Fokus på barns medvirkning 

 Videreføre satsing på fagområdene i rammeplanen 

 

Barnehageloven § 8 gir kommunen en plikt til å påse at både de kommunale og de private barnehagene 

drives i samsvar med gjeldende regelverk. Siden Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven, skal 

kommunen som tilsynsmyndighet også etterse det pedagogiske arbeidet i den enkelte barnehage. I denne 

forskriften har departementet gitt nærmere retningslinjer for barnehagens innhold. 

 

 

Side 56 av 206

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html
http://www.nkrf.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc
http://www.rogaland-revisjon.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/


Barnehageloven § 8 andre ledd gir kommunen en plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæ-

ringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehage-

plass for alle barn som er bosatt i kommunen. 

 

Kommuneplan for Eigersund kommune 2007-2019 har som ett av hovedmålene full barnehagedekning. I 

kommuneplanen heter det at kunst og kultur må bli en del av oppvekstmiljøet. Kommunen satser på den 

«kulturelle skolesekken» for styrke kunstens plass i grunnskolen, og i dette ligger også et ønske om å øke 

den kulturelle aktiviteten i skolene og barnehagene. 

 

Barnehageloven § 18 sier følgende om antall barn per voksen (voksentetthet): «bemanningen må være til-

strekkelig til at personalet kan drive tilfredsstillende pedagogisk virksomhet». 

 

Forskrift om pedagogisk bemanning § 1, angir krav til kompetanse 30. Forskriften slår fast at det skal være 

minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn 

når barna er under tre år. Et barn anses i denne sammenhengen for å være tre år fra det kalenderåret det 

fyller tre år. 

 

Opplæringsloven § 5-7 gir barn under opplæringspliktig alder rett på spesialpedagogisk hjelp ved behov. 

 

Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning fastsetter at «ved å sette 

inn spesialpedagogiske hjelpetiltak vil det være mulig å gripe inn på et tidlig stadium og ta tak i barnets 

problemer før de utvikler seg ytterligere. Dette følger også av Stortingsmelding nr. 18 «Læring og felles-

skap», som tar til orde for tidlig innsats i barnehagen. Gjennom tidlig intervensjon og forebygging er målet 

å forhindre utvikling av alvorlige vansker. 

 

Barnehageloven § 8 gir kommunen som barnehageeier et ansvar for at barnehagene drives i samsvar med 

gjeldende lover og regelverk.  

 

Barnehageloven § 16 fastsetter at kommunen skal føre tilsyn og gi pålegg ved behov for retting av uforsvar-

lige eller ulovlige forhold. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, med hjemmel i folkehelseloven, skal sikre at 

barnas miljø i barnehagen ivaretas.  

 

Barnehageloven § 12 fastsetter at alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av 

barn, og kommunen skal legge til rette for et samordnet opptak. Brukernes ønsker og behov skal tillegges 

stor vekt ved opptaket. 

 

Barnehageloven § 14 fastsetter at kommunen har ansvaret for tildeling av tilskudd til private barnehager 

Tilskuddet blir beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene31. 

 

Veileder for godkjenning av barnehager fra Kunnskapsdepartementet gir en veiledende norm for opp-

holdsareal. Her heter det at små barn under tre år skal i gjennomsnitt ha 5,3 kvadratmeter oppholdsareal, 

mens store barn skal ha 4,0 kvadratmeter. Utearealet bør være seks ganger så stort som innearealet.  

 

30 Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. desember 2005, med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr 64 § 18 sjette ledd 
(barnehageloven). Kravet gjelder når barnas daglige oppholdstid er over 6 timer. 
31 Tilskudd til private barnehager er regulert i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager (FOR-2010-10-29-1379). I 2012 ble det på oppdrag fra KS og PBL utarbeidet en veileder til 
forskriften for å få en standardisert, korrekt og etterprøvbar tilskuddsberegning. Denne veilederen inneholder også en 
mal for selve beregningen.  
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Metode 

Tilnærmingen er basert seg på en gjennomgang av relevante planer og dokumenter fra kommunen, og in-

tervjuer med nøkkelpersoner. Statistiske data som kan bidra til å belyse problemstillingene, er også blitt 

tatt med i vurderingsgrunnlaget. Først og fremst gjelder det KOSTRA og Utdanningsdirektoratets data-

base BASIL, men også kommunens egne tall. 

 

 

I prosjektet har vi foretatt en såkalt metodetriangulering av data. Dette innebærer at de ulike problemstil-

lingene belyses gjennom bruk av forskjellige datakilder. Trianguleringen bidrar til å utvide  og forsterke 

datagrunnlaget i analysen, og forskjellige innsamlingsmetoder gir ulike perspektiv på analysegrunnlaget.  

For eksempel er det foretatt en rekke tallanalyser. Vi har testet ut tallene i intervju med ledelse og fagper- 

soner, samt innhentet innspill fra et utvalg samarbeidspartnere. Dette for å sikre et bredest mulig tilfang  

av data innenfor prosjektets rammer.  

  

Metodisk er det dermed  benyttet analyse og intervju, samt sammenligninger (mot seg selv over tid og  

andre kommuner. 

  

 Verifisering av intervjudata har foregått underveis, samt ved å sørge for et visst antall respondenter. 

 

 

Informanter: 

 Eivind Galtvik, kommunalsjef Kultur og oppvekst  

 Karina Leidland, barnehagekonsulent 

 Morten Iversen, personalrådgiver, Seksjon personalutvikling 

 Tone Tunheim, personalrådgiver, Seksjon personalutvikling 

 Bjarne Rosenblad, kommunelege 

 Irene Rasmussen, styrer i Grøne Bråden barnehage og leder for kommunens ekstraassistenter 

 Margrethe Seim, styrer i Hellvik barnehage og leder for kommunens spesialpedagoger 

 Aud Harriet Olsen, styrer i Rundevoll og Husabø barnehage 

 Jorunn Eide, Varden andelsbarnehage SA 

 Nina Eikestein Aamodt, styrer Kiellandskogen FUS barnehage 

 Mette Grimsrud, styrer Jernhagen barnehage  

 Randi Helland Stråtveit, leder Miljørettet helsevern, Rogaland brann og redning IKS 

 Anne Margrethe Herigstad, leder Dalane PP-tjeneste 

 

 

Skriftlige dokumenter: 

 Kommuneplanen for Eigersund kommune, 2009- 2019 

 Medarbeiderundersøkelsen i Eigersund kommune 2015.  

 Tilsynsrapporter i tilknytning til Forskrift om miljørettet helsevern, Eigersund 

kommune, 2015 

 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

 Fylkesmannens tilsynsrapport etter tilsyn i 2012 

 Sivilombudsmannens brev av 20.06.2016 til Eigersund kommune 

 Kunnskapsdepartementets Veileder om godkjenning av barnehager 

 

 

Befolkningsframskriving 2014-2026  

Vi har lagt til grunn middels befolkningsvekst, som er et av SSBs framskrivingsalternativer. Ne-

denfor viser vi framskrivingen av befolkningstallet i Eigersund kommune for de neste tolv årene. 

Vi har delt periodene inn i fireårssykluser. 
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Kommentar: Det er ikke i nederste aldersgruppen man forventer den sterkeste befolkningsveksten. Vi ser 

en liten oppgang i aldersgruppen 0-5 år, og det er dermed grunn til å anta at behovet for barnehageplasser 

ikke vil avta. 

 

 

I figuren ser vi nærmere på den prosentvise endringen innenfor hver aldersgruppe, der null-

punktet eller utgangspunktet er befolkningstallet for 2014. 

 

Figur 1 – Befolkningsframskriving fra 2014 til 2026 – Prosentvis vekst i ulike 
alderskategorier 

 

 

 

Kommentar: I løpet av den første fireårsperioden er det sterk vekst innenfor aldersgruppen 67-79 og 90 

år og eldre. Det blir færre mellom 80 og 89, men denne aldersgruppen øker betydelig den neste åtteårspe-

rioden. Det er en moderat vekst i aldersgruppene mellom 0-66 i løpet av tolvårsperioden, mens det er en 

sterk vekst i de tre øverste alderskategoriene. 

 

 

Mer om Utdanningsdirektoratets tall på andel barn med behov for spesialpedagogisk hjelp 

Fram til og med 2013 inkluderer tallene for Eigersund og landet som helhet både; 

 Barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7. 

 Barn med nedsatt funksjonsevne som er tatt opp ved prioritering etter barnehagelovens 

§13 første ledd. 

Tabell 1 – Befolkningsframskrivinger – Middels vekst SSB 

Alder 2014 
 

2018 
 

2022 
 

2026 

0-5 år 1141 
 

1194 
 

1301 
 

1342 

6-15 år 1924 
 

1990 
 

2137 
 

2241 

16-66 år 9808 
 

10255 
 

10491 
 

10806 

67-79 år 1312 
 

1591 
 

1831 
 

2003 

80-89 år 520 
 

495 
 

552 
 

666 

90 år og eldre 106 
 

129 
 

125 
 

138 
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 Barn som er tatt opp ved prioritering etter barnehageloven § 13 andre ledd. 

 

Fra og med 2014 er definisjonen snevret inn, fordi innføringen av retten til barnehageplass har 

redusert omfanget av barn i de to sistnevnte katogoriene.  

Alle tall fra Utdanningsdirektoratet er for øvrig basert på årsmeldinger for barnehagene per 

15.12. hvert år. 

 

 

Utfyllende forklaring til kategoriene i Eigersund kommunes avvikssystem 

Vaktmestermelding er serviceoppdrag til vaktmester som gjelder byggtekniske forhold, eksem-

pelvis defekte utelys, dårlig ventilasjon eller en vannkrane som lekker. Systemet synliggjør ut-

fordringene, og gir kommunen en pekepinn på hva som må prioriteres. 

 

Ansattes fysiske og psykiske forhold tar utgangspunkt i kravene i arbeidsmiljøloven om tem-

peratur, ventilasjon i bygninger etc. Kategoriene omfatter også psykososiale forhold på arbeids-

plassen. 

 

Barns arbeidsmiljø omhandler avvik i forhold til lov om miljørettet helsevern. Loven stiller krav 

om at barna skal ha mulighet for aktivitet og hvile, foruten drikkevann, godt inneklima osv. 

 

Data- og informasjonssikkerhet omhandler barnehagens behandling av taushetsbelagte opplys-

ninger. 

 

Skade-, trussel og vold mot ansatte. Dette kan typisk være at en ansatt ved et uhell kutter seg på 

brødkniven eller faller på glatta. 

 

Skadeskjema barnehage (skade på barnet). Et eksempel her er brukket arm etter fall fra lekesta-

tiv. 

 

 

Om medarbeiderundersøkelsen i Eigersund kommune 

Kommunen bruker Bedrekommune.no, som er et nettbasert verktøy, for måling av medarbeider-

tilfredshet. I medarbeiderundersøkelsen, som gjennomføres annet hvert år, er det mulig å regne 

seg frem til et snitt-tall, og tallet var det samme for barnehagene som for hele kommunen som 

helhet (4,5). I 2013 var tallet for barnehagene 4,7, mens tallet for hele kommunen var 4,6. I med-

arbeiderundersøkelsen blir de ansatte stilt ulike spørsmål innenfor følgende hovedkategorier:  

 Overordnet ledelse 

 Nærmeste leder 

 Faglig personlig utvikling 

 Innhold i jobben 

 Lønns- og arbeidstidsordninger 

 Stolthet over egen arbeidsplass 

 Fysiske arbeidsforhold 

 Samarbeid og trivsel med kollegaene 

 Mobbing og diskriminering 

 Organisering av arbeidet 

 Helhetsvurdering av arbeidsplassen 
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Om brukerundersøkelsen og sammenligning med andre kommuner 

For å kunne sammenligne resultater fra Eigersund med andre kommuner, har kommunen tatt 

inn spørsmål fra Bedrekommune.no, som er et nettbasert verktøy for måling av tjenestekvalitet.  

Eigersunds resultater kan sammenlignes med 108 andre kommuner ved følgende fire indikatorer:  

 Resultat for bruker  

 Brukermedvirkning 

 Fysisk miljø 

 Helhetlig vurdering 

 

(I Trondheim og Bergen gjennomføres egne undersøkelser som gjør at disse resultatene ikke kan 

sammenlignes). 

 

Eigersund kommune scorer over gjennomsnittet for de 108 kommunene og ligger på samme 

nivå som de andre storbykommunene som har gjennomført samme undersøkelse.  

 

 

Figur 2 – Brukerundersøkelse blant foresatte i kommunale barnehager i Eigersund. 
Historisk utvikling (Kilde: Eigersund kommune)  
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Figur 3 – Brukerundersøkelse blant foresatte i kommunale barnehager i Eigersund. 
Historisk utvikling (Kilde: Eigersund kommune)  
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Figur 4 – Brukerundersøkelse blant foresatte i kommunale barnehager i Eigersund. 
Historisk utvikling (Kilde: Eigersund kommune)  
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Figur 5 – Brukerundersøkelse blant foresatte i kommunale barnehager i Eigersund. 
Historisk utvikling (Kilde: Eigersund kommune)  

 

 

 

Figur 6 – Brukerundersøkelse blant foresatte i kommunale barnehager i Eigersund. 
Historisk utvikling (Kilde: Eigersund kommune)  
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Figur 7 – Brukerundersøkelse blant foresatte i kommunale barnehager i Eigersund. 
Historisk utvikling (Kilde: Eigersund kommune)  

 

 

 

Figur 8 – Brukerundersøkelse blant foresatte i kommunale barnehager i Eigersund. 
Historisk utvikling (Kilde: Eigersund kommune)  
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Figur 9 – Brukerundersøkelse blant foresatte i kommunale barnehager i Eigersund. 
Historisk utvikling (Kilde: Eigersund kommune)  

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

5,2

1 2 3 4 5 6

I hvor stor grad er du
fornøyd med

barnehagen barnet går
i?

Generelt

Barnehager Gj.snitt Norge

 

Side 66 av 206



 

 

 

   

 

Rogaland Revisjon IKS 

 

Lagårdsveien 78 

4010 Stavanger 

 

Tlf 40 00 52 00 

Faks 51 84 47 99 

 

www.rogaland-revisjon.no 

 

www.rogaland-revisjon.no  

 

Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Andre tjenester 

 

Side 67 av 206



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  22.08.2016 
Arkiv: : FE ‐ 033, FE ‐ 210 
Arkivsaksnr.: 16/992 
Journalpostløpenr.: 16/26376 

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

 
Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

035/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Tertialrapportering 2. tertial 22016 ‐ Anmodning om tilleggsbevilgning 
 

Sammendrag: 
Tertialrapport fra Rogaland Revisjon som viser hvor mange timer som er brukt på deres arbeid per 
31.07.2016 foreligger.  
 
Kommentar: 
Rapporten viser et timeforbruk til forvaltningsrevisjon (FR) på 396 t. Budsjettert timeforbruk på FR er 
350 t. Det innebærer et merforbruk på 46 timer på FR. Dette skyldes at det i tillegg til levering av to 
forvaltningsrevisjonsrapporter har medgått tid til levering av Overordnet analyse og Plan for 
forvaltningsrevisjon. Plan for forvaltningsrevisjon er lovbestemt og må vedtas innen utgangen av året 
etter at nytt kommunestyre er konstituert. Det samme gjelder Plan for selskapskontroll. Det er også 
her utarbeidet Overordnet analyse som fremlegges 29. aug. Det vil videre medgå ca. 30 timer til 
utarbeidelse av denne planen.  
Det vises til den nærmere redegjørelse i revisors Tertialrapport. 
 
Som det fremgår av kommentaren i Tertialrapporten anses restbudsjettet nødvendig for å kunne 
gjennomføre interimrevisjon. Det forventes et merforbruk på inntil 80 timer totalt på FR i 2016, og 
ca. 60 timer totalt på revisjonstjenester. Det utgjør ca. 57.000 inkl. mva. (60 t). Revisor ber 
kontrollutvalget avklare om timene til FR skal dekkes inn ved tilleggsbevilling eller faktureres som 
overforbruk. 
 
Kontrollutvalgets budsjett er et rammebudsjett. Det er imidlertid begrenset med disponible midler 
på øvrige poster, og det er svært usikkert hvor langt det vil være dekning for et merforbruk innenfor 
det totale rammebudsjettet. Det vises til vedlagte regnskapsrapport. 
 
Kontrollutvalget vedtok et budsjettforslag på kr 1.199.875 for 2016, herunder med avsetning for kjøp 
av div. tjenester på kr 50.000. Dette ble endret under den videre budsjettbehandling og i det 
vedtatte årsbudsjettet for kommunen er det avsatt kr 1.141.000 til kontrollutvalget. På ovennevnte 
bakgrunn foreslås det at kontrollutvalget ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning/ 
budsjettøkning for 2016 på kr 57.000 til Forvaltningsrevisjon og Selskapskontroll. Det vises for øvrig 
til revisors kommentarer til forbruk i tertialrapporten. 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret 
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1. kommunestyret innvilger til kontrollutvalget en tilleggsbevilling/budsjettøkning for 2016 på kr.   
    57.000 inkl. mva. til Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

2. For øvrig tas tertialrapporten til orientering. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Avgjøres av kommunestyret. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Fremgår av saken. 
 

Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger.
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

485992  Regnskapsrapport Kontrollutvalget 19.8.2016 

485993  Tertialrapport kontrollutvalget 31.7.2016 
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EIGERSUND KOMMUNE
Perioderapportering/Budsjett 2017

1 2 3 4 5 6 7 Totalt. Ant Tot sum eks
KundeId Timer mva

1000101 EIGERSUND KOMMUNE Regnskapsrevisjon 2016 66,5 68,5 37,5 6,5 6,5 4,5 190 144 400
1000102 EIGERSUND KOMMUNE Bekreftelser 2016 17,5 4 4 8 6 14,5 54 41 040
1000103 EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalg 2016 2,5 10 6,5 10,5 6 35,5 26 980
1000104 EIGERSUND KOMMUNE FR-generelt 2016 1 4 5 3 800
1000105 EIGERSUND KOMMUNE Eierskapsforvaltning  2016 25 2 58 45 16 2 148 112 480
1000106 EIGERSUND KOMMUNE Barnehager og drift 2016 114 40,5 15,5 12 182 138 320
1000107 EIGERSUND KOMMUNE Overordnet analyse  2016 1 18,5 3 2,5 34 2 61 46 360
Totalsum 112,5 104 109 190,5 103 44,5 12 675,5 513 380

EIGERSUND FR RR ATT KU RÅD TOTALT SUM

B 2015 350,0 355,0 65,0 50,0 820,0 606 800

R 2015 392,5 282,0 88,0 76,0 8,0 846,5 626 410

B 2016 350,0 355,0 65,0 50,0 820,0 623 200

R 2016 396,0 190,0 54,0 35,5 675,5 513 380

B 2017 350,0 355,0 65,0 50,0 820,0 664 200

Månedsnummer

Kunde

Budsjett 2017: Timepriser øker med kr 50,‐ slik at prisen blir 810 kr for kommuner og 865 for andre + mva. Budsjettet fra tidligere år er 
videreført og vedtatt  som et rammebudsjett. Styret behandler saken 24.8.2016 mens representantskapet behandler sak sept/okotber 
2016.
Forbruk 2016:  I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2015 gjennomført og  interimsrevisjonen for 2016 er igangsatt. Restbudsjettet anses 
nødvendig for å kunne gjennomføre årets interimrevisjon. Det er utført attestasjon av mva‐kompensasjonen for tre terminer og ulike 
særattestasjoner som bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere. Antall særattestasjoner har økt slik at budsjett for attestasjoner  trolig 
vil bli overskredet. Posten vil dekkes inn via budsjettet for regnskapsrevisjon. 
Innen forvaltningsrevisjon er rapportene Overordnet analyse, Plan for forvaltningsrevisjon 2016‐2019 og Eierskapsforvaltning levert. 
Rapportene Barnehagetilbudet og Overordnet analyse for selskapskontroll er ferdigstilte og presenteres i KU‐møtet i august.  Plan for 
selskapskontroll er bestilt og må lovmessig leveres innen 31.12.16. Det vil påløpe ca. 30 timer til dette arbeidet. Som meddelt muntlig i 
KU møter er det bestilt forvaltningsprosjekter ut over rammen på 350 timer for 2016. KU bør avklare om disse ekstra timene skal dekkes 
inn ved tilleggsbevilling eller  om det skal faktureres som overforbruk.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  22.08.2016 
Arkiv: : FE ‐ 216, FE ‐ 033, TI ‐ &30 
Arkivsaksnr.: 16/993 
Journalpostløpenr.: 16/26487 

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

 
Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

036/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Oppfølging av selskapskontroll i Dalane Miljøverk  IKS 
 

Sammendrag: 
Selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS (DIM) ble behandlet som sak 015/15 av forrige  kontrollutvalg 
den 13.04.15. Rapporten er tidligere distribuert til det nye utvalget. 
 
Rogaland revisjons anbefalinger var som følger: 
 

 
Kontrollutvalget innstilte til Kommunestyret som deretter behandlet rapporten og traff slikt vedtak 
den 11.05.15:  
 
KS‐ 037/15 Vedtak: 

1. Kommunens oppnevnte representanter til representantskapet i Dalane Miljøverk IKS bes om å følge 
opp  de  anbefalinger  som  fremgår  på  s.  7  og  representantskapets  egne  kommentarer  på  s.  8  i 
rapporten «Selskapskontroll av Dalane Miljøverk  IKS». Representantene bes herunder om å  følge 
opp at styret utfører anbefalte tiltak. 

2. Kommunestyret ber om å blir holdt orientert av  kommunens  representanter om oppfølgingen av 
rapporten. Det bes om at det gis en oppdatering  til kommunestyret med kopi  til kontrollutvalget 
innen 31.12.2015. 
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3. For øvrig tas rapporten til orientering.

 
Sekretariatet har med referanse til pkt. 2 fått tilsendt slik informasjon fra selskapet v/daglig leder 
som også er sendt til Rogaland kontrollutvalgssekretariat ifm. oppfølgingen av rapporten i 
kontrollutvalgene til Bjerkreim og Sokndal kommuner: 
 
1.          Rapporten er forelagt både styret og representantskapet som orienteringssak. 

2.           Styremedlemmene er gjort kjent med plikten til å melde verv/eierskap i 
styrevervregisteret. 
3.          Eierne må selv vurdere behovet for eierstrategi. Det er satt i gang et arbeid om 
vurdering av fellesselskap med renovasjonsselskapene IRS Miljø og RFL. 
4.          Representantskapet har bedt om en sak om «etiske retningslinjer» for selskapets drift 
som skal framlegges på ordinært representantskapsmøte 12.5.2016. 
5.          Det er ikke tatt noe initiativ til å lage styreinstruks eller innføre skriftlig egenvurdering 
av styrearbeidet. 
6.          DIM har og vil forholde seg til lov om offentlige anskaffelser. Loven er endret og 
betydelig forenklet. Dette gjør innkjøpsarbeidet enklere og mindre ressurskrevende enn før.  
DIM vil fortsatt legge ut anskaffelser over mNOK 0,5 i Doffin eller TED‐basen. 
7.          DIM rapporterer regnskapstall til Kostra på vanlig måte til SSB. I tillegg blir 
selvkostsituasjonen tatt inn i årsregnskapet som eget punkt i balansen. Det er ingen problemer 
med dette og Kostra‐rapporteringen DIM gjør er godkjent i alle år. 

 
 
Tilleggsopplysninger: 
 

Det er opplyst at Etiske retningslinjer (ref. pkt. 4) ble vedtatt i representantskapsmøtet 
12.05.16. 

 
Med hensyn til eierstrategi traff Kommunestyret traff slikt vedtak 18.04.16: 
 
KS‐ 019/16 Vedtak:  
En videre eiervurdering eller eierstrategi knyttet opp mot de selskap som Eigersund kommune eier 
andeler i utsettes i påvente av forvaltningsrapporten «Eierskapsforvaltning» fra Kontrollutvalget.  
 
For andre selskaper som kommunen har eierandeler og aksjer i, er målet å ha en tett og 
strukturert eieroppfølging. Det utarbeides en årlig eierskapsmelding som framlegges 
kommunestyret.  
 
          Kommunestyret behandlet rapporten «Eierskapsforvaltning» den 20.06.16 og traff slikt 
vedtak: 
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Vurdering: 
Selskapet har utført tiltak i henhold til flere av anbefalingene i rapporten. Anbefalingene 
knyttet til eierstrategi, rutiner for styreinstruks i selskaper mv. er forhold som det er naturlig at 
blir behandlet i forbindelse med oppfølging av «Eierskapsforvaltning» til kommunestyrets 
møte 19.12.16. 
 
Kontrollutvalget må ta stilling til om tilbakemeldingen på oppfølgingen av rapporten anses 
tilfredsstillende 

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Selskapskontroll i Dalane 

Miljøverk IKS» til orientering. 
2. Vedtaket sendes til kommunestyret til orientering. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Avgjøres av kommunestyret. 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 

Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger
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Arkiv: : FE ‐ 033 
Arkivsaksnr.: 16/1778 
Journalpostløpenr.: 16/26171 

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  Møtedato 

037/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Godkjenning av møteprotokoll 
 
Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning.
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

476154  Protokoll ‐ Kontrollutvalget ‐ 07.06.2016 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg:  Kontrollutvalget 

Møtedato:  07.06.2016  Møtested:  Formannskapssalen 

Tidspunkt:  Kl. 09:00 ‐ 11:15 

Sak – fra / til:  026/16 – 032/16 

   
 
 

Følgende medlemer møtte:  Parti 
Hans Petter Helland  FrP 
Liv Tone Øiumshaugen  H 
Gunhild Skåra  KrF 
Halvor Østerman Thengs  SV 
Axel Seglem  V 
 
 
Merknader til møtet: 
      

Fra sekretariatet: Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Fra Rogaland Revisjon: Rune Eskeland     
 
                  
 
 
 
                
 
 
 

 
 
 
 

Hans Petter Helland   
Utvalgsleder  Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
  Utvalgssekretær 

 
 

   

 

EIGERSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (5): 
 

Hans Petter Helland (FrP) Leder 
Liv Tone Øiumshaugen (H) Nestleder 
Axel Seglem (V) 
Halvor Ø. Thengs (SV)      
Gunhild Marie Skåra (Krf)    

 
1. Anny Karin Egelandsdal (AP) 
2. Svein Olav Tengesdal (SP) 
3. Alf Håkon Hetland (FrP) 
4. Lisebeth Kjos‐Hansen (V) 
5. Inghild Liland (AP) 

 
 
 
 
 
 
Saksliste 

Sak nr.  Sakstittel  Åpen/Lukket 

026/16  Plan for forvaltningsrevisjon 2016 ‐ 2019  Åpen 

027/16  Eierskapsforvaltning i Eigersund kommune  Åpen 

028/16  Godkjenning av møteprotokoll  Åpen 

029/16  Tertialrapporter 2016  Åpen 

030/16  Saker og forvaltningsrevisjoner under oppfølging  Åpen 

031/16  Spørsmål og orienteringer i møte  Åpen 

032/16  Referatsaker  Åpen 
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026/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 ‐ 2019 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret: 
 

1. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012‐2015 vedtas i prioritert rekkefølge innenfor følgende 
områder: 

[……] 
 

2. Kommunestyrer delegerer til kontrollutvalget å  foreta omprioriteringer eller endringer av plan  for 
forvaltningsrevisjon 2016‐2019 i perioden 

 
07.06.2016 Behandling i Kontrollutvalget 
 
Utkast til plan for forvaltningsrevisjon ble gjennomgått. Kontrollutvalget vurderte og drøftet de 
aktuelle områder for forvaltningsrevisjon. Det var bl.a. enighet om at PP‐tjenesten, Bosetting og 
integrering av flyktninger og Sosiale tjenester/NAV er temaer som bør prioriteres. Under tema 
Bosetting og integrering av flyktninger bør en ved bestilling vurdere om det skal anlegges et 
perspektiv på tre år i stedet for fem år når det gjelder status mht. arbeid, bosted, utdanning og 
familieintegrering. Tema Sosiale tjenester/NAV bør også ta opp forholdet til lærlingplasser og unge 
lærlinger. Tema Helsestasjon og skolehelsetjenesten bør ses på, særlig hensett til at det er opplyst at 
Eigersund har redusert ressursinnsatsen på dette området og buker betydelig mindre enn andre 
kommuner. Videre er det viktig å se på rutiner for oppfølging av politiske vedtak. Det fremkom også 
at det er naturlig å følge opp Eigersund Næring og Havn KF i løpet av perioden, da dette er et ungt 
foretak bestående av både lovregulert havnevirksomhet og næringsvirksomhet. Øvrige temaer 
kontrollutvalget ønsker å ta opp er Pleie og omsorg, Effektivisering og forenklinger, Selvkost tekniske 
tjenester, Brannvesenet og Etikk og varsling. Kontrollutvalget sammenfattet en prioritert liste over 
områder for forvaltningsrevisjon,  som kan være gjenstand for omprioritering, endring og rullering i 
planperioden.   
 
Kontrollutvalget fremmet følgende felles forslag: 
 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016‐2019 vedtas i prioritert rekkefølge 
innenfor følgende områder: 

 
1. PP Tjenesten og samarbeid med skole og barnehage 
2. Bosetting og integrering av flyktninger  
3. Sosiale tjenester/NAV 
4. Helsestasjon og skolehelsetjenesten 
5. Oppfølging av politiske vedtak 
6. Eigersund Næring og Havn KF 
7. Pleie og omsorg 
8. Effektivisering og forenklinger 
9. Selvkost tekniske tjenester 
10. Brannvesenet 
11. Etikk og varsling 

 
For øvrig vises det til de øvrige temaer i saksutredningen, og som kan være aktuelle å trekke 
inn ved en rullering av planen. 
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2.Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, endringer og 
rullering  av plan for forvaltningsrevisjon 2016‐2019 i perioden 
 

Votering: 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

 
KON‐ 026/16 Vedtak: 
 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016‐2019 vedtas i prioritert rekkefølge innenfor 
følgende områder: 
2. PP Tjenesten og samarbeid med skole og barnehage 
3. Bosetting og integrering av flyktninger  
4. Sosiale tjenester/NAV 
5. Helsestasjon og skolehelsetjenesten 
6. Oppfølging av politiske vedtak 
7. Eigersund Næring og Havn KF 
8. Pleie og omsorg 
9. Effektivisering og forenklinger 
10. Selvkost tekniske tjenester 
11. Brannvesenet 
12. Etikk og varsling 

 
For øvrig vises det til de øvrige temaer i saksutredningen, og som kan være aktuelle å trekke inn 
ved en rullering av planen. 

 
1. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, endringer og 

rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016‐2019 i perioden. 
 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, endringer og 
rullering av  plan for   forvaltningsrevisjon 2016‐2019 i perioden. 

 
     
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
 

027/16 Eierskapsforvaltning i Eigersund kommune 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:
 
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret: 
 

1. Rådmannen og ordfører bes om å ta initiativ til å følge opp de anbefalinger som fremgår av 
rapporten «Eierskapsforvaltning» og fremme sak med forslag til oppfølgingstiltak for 
kommunestyret innen 31.12.16 

2. For øvrig tas rapporten til orientering. 
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07.06.2016 Behandling i Kontrollutvalget 
 
Revisor Rune O. Eskeland gjennomgikk en presentasjon av hovedtrekk og funn i rapporten. 
Saken ble deretter drøftet. 
 
HALVOR Ø. THENGS (SV) fremhevet at anbefalingen om et årlig fast eiermøte i kommunestyret er 
fornuftig. Han foreslo at sekretariatets forslag vedtas med den endring i pkt. 1 at frist for å fremme 
sak til kommunestyret endres til 19.12.16. som sammenfaller med møtedato i kommunestyret.  
 
Votering: 
Thengs sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 

 
KON‐ 027/16 Vedtak: 
 

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret: 
1. Rådmannen og ordfører bes om å ta initiativ til å følge opp de anbefalinger som 

fremgår av rapporten «Eierskapsforvaltning» og fremme sak med forslag til 
oppfølgingstiltak for kommunestyret 19.12.16. 
 

1. For øvrig tas rapporten til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig 
 
20.06.2016 Behandling i Kommunestyret 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstiling enstemmig vedtatt.

 
KS‐ 044/16 Vedtak: 
 
1. Rådmannen og ordfører bes om å ta initiativ til å følge opp de anbefalinger som fremgår av 

rapporten «Eierskapsforvaltning» og fremme sak med forslag til oppfølgingstiltak for 
kommunestyret 19.12.16. 

 
2. For øvrig tas rapporten til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

028/16 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
07.06.2016 Behandling i Kontrollutvalget 
 
HANS PETTER HELLAND (FrP) bemerket at det i sakslisten på side 2 i protokollen må legges inn at sak 
022/16 var «Lukket», slik det fremgår i saksreferatet i protokollen.  
Han foreslo at protokollen godkjennes med denne endring. 
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Votering: 
Hellands forslag enstemmig vedtatt. 
 
KON‐ 028/16 Vedtak: 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes med den endring at sak 022/16 endres til «Lukket» i sakslisten 
på side 2.  
 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 

029/16 Tertialrapporter 2016 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken tas til orientering. 

 
07.06.2016 Behandling i Kontrollutvalget 
 
Revisor kommenterte tertialrapporten.  
 
Votering: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
 
 
KON‐ 029/16 Vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

030/16 Saker og forvaltningsrevisjoner under oppfølging 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Tas til orientering. 

 
07.06.2016 Behandling i Kontrollutvalget 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo følgende: 
  

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak KS‐037/15 hvor det ble bedt om 
en oppdatering fra kommunens representanter til representantskapet i DIM vedr. 
oppfølging av selskapskontroll innen 31.12.15. Verken kommunestyret eller 
kontrollutvalget har mottatt slik oppdatering på tross av etterlysninger fra 
kontrollutvalget.  

 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 
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1.       Kommunens representanter til DIM bes om å gi en oppdatering som angitt i KS‐037/15   
                        til kontrollutvalgets møte 29.  august og kommunestyrets møte 26. september. 
              
Votering: 
Øiumshaugens forslag enstemmig vedtatt. 
 
KON‐ 030/16 Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak KS‐037/15 hvor det ble bedt om en 
oppdatering fra kommunens representanter til representantskapet i DIM vedr. oppfølging 
av selskapskontroll innen 31.12.15. Verken kommunestyret eller kontrollutvalget har 
mottatt slik oppdatering på tross av etterlysninger fra kontrollutvalget.  

 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

1. Kommunens representanter til DIM bes om å gi en oppdatering som angitt i KS‐037/15 til 
kontrollutvalgets møte 29. august og kommunestyrets møte 26. september. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

031/16 Spørsmål og orienteringer i møte 
 
  
 
07.06.2016 Behandling i Kontrollutvalget 
 
KON‐031/16 (1) 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) og HANS PETTER HELLAND (FrP) fremmet slikt felles forslag: 
 

1. Kontrollutvalget henviser til tidligere vedtak KON‐052/15 (3) om at kommunalsjefene stiller i 
kontrollutvalgets møter og gir en kort oppdatering på status i deres enheter. Det bes om at 
dette følges opp i møtene fremover.  

 
2. Kontrollutvalgets leder og nestleder vil til høsten ta kontakt med de ulike hovedutvalgene for 

å presentere kontrollutvalget og dets funksjon for utvalgene. 
 

3. Kontrollutvalgets leder og nestleder vil stille i kommunestyrets møte i juni for å redegjøre for 
prosessen med utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon og svare på spørsmål. 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
KON‐031/16 (2) 
 
Ved tidligere behandling av sak 020/16 om oppfølging av forvaltningsrevisjon av barnevernet ble det 
vedtatt at rådmannen bes om å gi en ny statusoppdatering til kontrollutvalgets møte i november. Liv 
Tone Øiumshaugen fremhevet at orienteringen i novembermøtet også bør inneholde en redegjørelse 
vedr. oppfølging av sviktende rutiner knyttet til fakturering av refusjonsinntekter, som påpekt av 
Rogaland Revisjon i interimrapport 2015 for Dalane Barnevern. For øvrig tas det som en selvfølge at 
en forholder seg til alle funnene i forvaltningsrevisjonsrapporten og påfølgende vedtak.  
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LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) fremmet slikt forslag: 
 
Kontrollutvalget viser til vedtak KON‐020/16 om statusoppdatering på oppfølgning av 
forvaltningsrevisjon av barnevernet til kontrollutvalgets møte i november. Sekretariatet ber om at 
sekretariatet går gjennom dette til neste møte og fremmer forslag til et tilleggsvedtak vedrørende 
oppfølging av sviktende rutiner knyttet til fakturering av refusjonsinntekter i Dalane Barnevern. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
KON‐ 031/16 Vedtak: 
 
KON‐031/16 (1) Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget henviser til tidligere vedtak KON‐052/15 (3) om at kommunalsjefene stiller i 
kontrollutvalgets møter og gir en kort oppdatering på status i deres enheter. Det bes om at 
dette følges opp i møtene fremover.  

 
2. Kontrollutvalgets leder og nestleder vil til høsten ta kontakt med de ulike hovedutvalgene for 

å presentere kontrollutvalget og dets funksjon for utvalgene. 
 

3. Kontrollutvalgets leder og nestleder vil stille i kommunestyrets møte i juni for å redegjøre for 
prosessen med utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon og svare på spørsmål. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
KON‐031/16 (2) Vedtak: 
 

Kontrollutvalget viser til vedtak KON‐020/16 om statusoppdatering på oppfølgning av 
forvaltningsrevisjon av barnevernet til kontrollutvalgets møte i november. Sekretariatet ber 
om at sekretariatet går gjennom dette til neste møte og fremmer forslag til et tilleggsvedtak 
vedrørende oppfølging av sviktende rutiner knyttet til fakturering av refusjonsinntekter i 
Dalane Barnevern. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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032/16 Referatsaker 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 

Saksnummer  Tittel 

008/16  Rapportering på vedtatte politiske bestillinger ‐ juni 2016 

 
07.06.2016 Behandling i Kontrollutvalget 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo at Sak KS‐075/15 om handlingsplan knyttet til 
forvaltningsrevisjon – integrering inntas i matrisen for oppfølging av saker. Saken skal behandles i 
kommunestyret 20. juni og legges frem som orienteringssak av sekretariatet til kontrollutvalgets 
møte i august. 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
KON‐ 032/16 Vedtak: 
 
Sak KS‐075/15 om handlingsplan knyttet til forvaltningsrevisjon – integrering inntas i matrisen for 
oppfølging av saker.  
 
Saken skal behandles i kommunestyret 20. juni og legges frem som orienteringssak av sekretariatet 
til kontrollutvalgets møte i august. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
 
 

 

Side 84 av 206



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  22.08.2016 
Arkiv: : FE ‐ 033, TI ‐ &17 
Arkivsaksnr.: 16/1660 
Journalpostløpenr.: 16/26452 

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

 
Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

038/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Møteplan for kontrollutvalget 2017 
 
 

Sammendrag: 
Det er ønskelig at hovedutvalgene skal ha møte senest en uke før kommunestyremøtet.  
 
Det er fremsatt et forslag til møteplan fra administrasjonen, hvor møtetidspunkt for de ulike 
utvalgene, kommunestyret og formannskapet er koordinert. Det er foreslått 6 møter for 2017, som 
er tilsvarende som tidligere år. 
 
Kontrollutvalget må ta stilling til møteplan for 2017.  
 
Det foreslås at møtene avholdes slik som tidligere i Formannskapssalen kl 09.00. 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2017:
 
Dato:                                                  Tidspunkt: 
Mandag   30. januar                              kl.09.00 
Mandag   20. mars                              kl.09.00 
Tirsdag     6. juni                              kl.09.00 
Mandag    4. september                     kl.09.00 
Mandag   13. november                    kl.09.00 
Mandag     4. desember                    kl.09.00 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Avgjøres av kontrollutvalget. 
   
Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  22.08.2016 
Arkiv: : FE ‐ 210 
Arkivsaksnr.: 16/1805 
Journalpostløpenr.: 16/26488 

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

 
Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

039/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Oppfølging av merknader i revisors årsoppgjørsnotat 
 

Sammendrag: 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at forhold som revisor påpeker i årsregnskapet følges opp, 
jfr. kontrollutvalgsforskriften § 8. 
 
I henhold til vedtatt årsplan skal oppfølging av merknader i revisors årsoppgjørsnotat behandles i 
kontrollutvalgets møte 31. august. 
 
Årsoppgjørsnotatet ble behandlet under sak 015/16 i kontrollutvalgets møte i april. Revisors 
konklusjon var at for 2015 bør kontrollutvalget følge opp forhold som er anmerket i 
revisjonsberetningen. I revisjonsberetningen fremgår det at investeringsutgifter på netto 1,6 mill. kr. 
i anledning VAR‐området (vannforsyning, avløp og renovasjon) er feilført i driftsregnskapet for 2014 
og foreløpig ikke korrigert opp. Videre er selvkostfond for vann på 35 mill. kr og beløpet anses som 
vesentlig. Overskuddet er akkumulert over et større antall år enn det loven tilsier.  
 
Kontrollutvalget må følge opp anmerkningene og avklare om disse forholdene er korrigert  eller når 
det vil bli gjort. Sekretariatet har bedt kommunalsjef økonomi om å redegjøre for status i 
kontrollutvalgets møte 29. august. 
 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken tas til orientering. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Avgjøres av kontrollutvalget. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
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Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger.
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

486235  Revisjonsberetning 2015 ‐ Eigersund kommune 

486236  Årsoppgjørsnotat 2015 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  22.08.2016 
Arkiv: : FE ‐ 216 
Arkivsaksnr.: 16/1659 
Journalpostløpenr.: 16/26483 

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

 
Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

040/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Overordnet analyse ‐ Plan for selskapskontroll  2016‐2019 
 

Sammendrag: 
To av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon 
og at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper. Kontrollutvalget skal minst en 
gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, 
utarbeide forslag til en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og en plan for selskapskontroll. 
Planene skal vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon er vedtatt av kommunestyret (ref. sak 042/16), slik at kun plan for 
selskapskontroll gjenstår. 
 
Rogaland Revisjon har utarbeidet en overordnet analyse av kommunens eierskap basert på risiko og 
vesentlighetsvurderinger. Analysen følger vedlagt saken. 
 
Kontrollutvalget bør på bakgrunn av analysen velge ut og vedta en prioritert liste på 3 – 4 selskaper 
som en ønsker selskapskontroll av i planperioden. Rogaland Revisjon vil deretter utarbeide forslag til 
plan for selskapskontroll hvor denne listen vil bli inntatt, og fremlegge planen for behandling i 
kontrollutvalgets møte i november. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret som vedtar planen i 
møtet i desember. 
 
Det har vært gjennomført flere selskapskontroller i forrige periode og perioden før det. 
Ved vurderingen av hvilke selskaper det ønskes gjennomført selskapskontroll i bør det ses hen til om 
– og evt. hvor lenge siden – det er gjennomført selskapskontroll i det enkelte selskap, eierandelens 
størrelse, risiko‐ og vesentlighet, aktualitet mv. Disse forhold er beskrevet i overordnet analyse. I pkt. 
3.2 i analysen er det inntatt forslag til selskapskontroller for perioden. 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:
1. Rogaland Revisjon bes utarbeide forslag til Plan for selskapskontroll 2016‐2019 basert på følgende 

grunnlag og elementer: 

1. Kontrollutvalget ønsker selskapskontroll av følgende selskaper i prioritert rekkefølge 

 
1. Kontrollutvalget ønsker selskapskontroll av følgende selskaper i prioritert rekkefølge 
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[ ………] 

 
1.2          Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer eller 
endringer av Plan for selskapskontroll 2016‐2019 i perioden. 

 
1.3          Kontrollutvalget vurderer behovet for forvaltningsrevisjon (kontroll av selve 
aktiviteten i selskapet) ved bestilling av den enkelte selskapskontroll. 

  
2. Forslaget til plan for selskapskontroll bes fremlagt til kontrollutvalgets møte i november. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

1. Saksgang: 
2. 29.08.16: Kontrollutvalget behandler Overordnet analyse, velger ut hvilke selskaper det  

          ønskes selskapskontroll i og ber Rogaland Revisjon utarbeide forslag til Plan for  
          selskapskontroll til neste møte. 
 

28.11.16: Kontrollutvalget behandler forslag til Plan for selskapskontroll og innstiller til  
    kommunestyret. 
 

3. 19.12.16: Kommunestyret behandler kontrollutvalgets forslag og vedtar endelig plan for  
4.                 selskapskontroll. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 

Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

486232  Overordnet analyse Plan for selskapskontroll 2016‐2019 
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Denne analysens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte og administrasjo-

nen i kommunen.  

 

Analysen er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre 

interesserte.  

 

Det understrekes at analysen er på et overordnet nivå. Nærmere undersøkelser av ve-

sentlighet og risiko vedrørende kommunens selskaper, kan medføre at også andre for-

hold kommer frem. 

 

Innhold .................................................................................................................. 3 

1 Innledning ............................................................................................. 4 

1.1 Hjemmel for selskapskontroll ............................................................ 4 

1.2 Aktuelle organisasjons- og selskapsformer ...................................... 5 

1.3 Formålet med selskapsdannelser og valg av selskapsform ........... 6 

1.4 Selskaper omfattet av selskapskontroll ............................................. 7 

1.5 Foreninger og stiftelser ........................................................................ 8 

1.6 Vesentlighet og risiko i selskaper eid av kommuner ...................... 9 

1.7 Metode for gjennomføring av analysen .......................................... 10 

1.8 Hyppighet av selskapskontroller ..................................................... 10 

1.9 Selskaper/virksomheter ikke underlagt selskapskontroll ........... 10 

1.10 Lovendringer og trender vedrørende kommunale selskaper ...... 11 

2 Selskapenes vesentlighet og risiko ................................................... 15 

2.1 Kommunens selskaper ...................................................................... 15 

2.2 Heleide aksjeselskaper ...................................................................... 16 

2.3 Interkommunale selskaper ............................................................... 18 

2.4 Deleide aksjeselskaper ....................................................................... 20 

2.5 Andre selskapsformer ....................................................................... 21 

2.6 Indirekte eierskap............................................................................... 22 

3 Forslag selskapskontroller ................................................................. 23 

3.1 Utførte selskapskontroller 2004-2015 .............................................. 23 

3.2 Forslag selskapskontroller 2016-2019 .............................................. 24 
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Oversikt over lovhjemler 

Iht. kommuneloven § 77.5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvalt-

ningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Det er inn-

synsrett i heleide (fylkes)kommunale selskaper iht. kommuneloven § 80. Nærmere be-

stemmelser om selskapskontroll fremkommer av kontrollutvalgsforskriften. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 13 (vår utheving) 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennom-

føring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommu-

nens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 

sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 

selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan dele-

gere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Selskapskontrollen i det enkelte selskap 

Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter (eierskapskontroll og forvalt-

ningsrevisjon). Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll, jf. 

kontrollutvalgsforskriften § 14.1. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommu-

nens/fylkeskommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eier-

interessene gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forut-

setninger. Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll, jf. kontroll-

utvalgsforskriften § 14.2, og er nærmere omtalt i den kommunale revisjonsforskriften.  

 

Figur 1 Lovhjemler for selskapskontroll 
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Nedenfor har vi tatt med en figur som viser hvordan kommunen kan velge å organise-

re sin egen virksomhet. Organiseringen øverst gjelder kommunen som «eneeier», mens 

organiseringen nederst omfatter flere kommuner eller andre eiere. Muligheten til eier-

styring er sterkest til venstre i figuren, for så å falle bortover.  

 

Figur 2 Kommunal virksomhetsorganisering 
Kilde: Agendum strategi og ledelse AS (redigert) 

 

 
 

 

Figuren viser lovhjemler for de aktuelle organisasjons- og selskapsformer. Etat 

/avdeling e.l. og institusjon er virksomheter i selve kommunen. Etat/avdeling e.l. er 

den vanlige organiseringen i en kommune. Institusjon er en kommunal enhet organi-

sert med eget styre. Slike enheter er av mer samfunnsmessig karakter (eksempelvis 

skole, helseinstitusjon o.l.).  

 

Etablering av kommunale foretak er en beslutning om hvordan kommunen vil organi-

sere sin egen virksomhet og tjenesteproduksjon på. Kommunalt foretak er en organisa-

sjonsform som er utformet med tanke på organisering av mer forretningspreget virk-

somhet, men hvor det allikevel er et ønske om å knytte virksomheten tettere opp til de 

sentrale kommunale organene.1 Formålet med etableringen kan være begrunnet i sær-

lovgivning eller ønsket om å skille ut utførerleddet. 

 

Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et mar-

ked med risiko- og konkurranseeksponering.  

1 Kommunalt foretak avløste i sin tid den gamle organisasjonsformen kommunal bedrift i kommuneloven § 11. 
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IKS-formen kan anses godt tilpasset for virksomheter som håndterer kommunale opp-

gaver i egenregi for eierne (deltakerne) og hvor det ellers ikke er aktuelt med fortjenes-

te/utbytte (typisk virksomheter som driver med kultur, idrett eller under selvkostre-

gimet). Slike selskap opprettes gjerne når dette gir en effektivitet i kommunenes tjenes-

teproduksjon. Dersom det drives næring med fortjeneste/utbyttemuligheter i et IKS, 

vil dette ofte være skilt ut i heleide datterselskaper som er aksjeselskaper.  

 

Interkommunalt samarbeid gjelder selskaper til løsning av felles kommunale oppga-

ver. Dette står to steder i figuren. Dette skyldes at samarbeidet både kan være en del av 

kommunen eller et eget juridisk selskap (IS). Hvorvidt et interkommunalt samarbeid er 

et eget juridisk selskap, avhenger av selskapets selvstendighet i forhold til kommune-

ne.  

 

Samvirkeforetak, samkommune og vertskommune er egne organisasjonsformer. Sam-

virkeforetak er eid og styrt av medlemmene som har nytte av den virksomhet som dri-

ves. Det er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og fiskeri, men har vært 

lite brukt av kommunene. Samkommune er et forpliktende samarbeid inngått mellom 

to eller flere kommuner for å løse felles oppgaver. Det er nesten ingen kommuner or-

ganisert som samkommune og organisasjonsformen er på veg ut. Den ble opphevet av 

Stortinget i april 2016. Dette skyldes arbeidet med kommunereformen hvor kommune-

sammenslåing anses som et bedre alternativ enn samkommune. Vertskommune går ut 

på at flere kommuner overlater til en bestemt kommune – vertskommune – å utføre 

oppgaver for disse kommunene. Vertskommune er en del av kommunen.  

 

Opprettelsen av foreninger og stiftelser har ett eller flere bestemte formål. Dette kan 

være av humanitær, sosial, økonomisk eller annen art. 

 

 

De fleste kommunale selskapsdannelser er et resultat av en fellessatsing av kommune-

ne. Ofte vil det ligge flere motiver til grunn for at kommunene etablerer et foretak eller 

selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med andre. 

 

Motiver for kommunens eierskap i det enkelte selskap (selskapsdannelsen) og valg av 

selskapsform fremkommer av saksutredningene som i sin tid ble utarbeidet. Det sam-

me gjelder kommunens motiver for å gå inn på eiersiden i eksisterende selskaper. Det-

te siste vil kunne være aktuelt fra tid til annen. Eierne står ganske fritt i valg av sel-

skapsform. Aksjeselskapsformen er imidlertid lovkrav/anbefaling for en rekke typer 

virksomheter (energiproduksjon, arbeidsmarkedsbedrifter og bompengeselskaper).  
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Selskapsdannelsene begrunnes gjerne i fem ulike motiver. Vi har listet disse opp i ta-

bellen nedenunder. Motivene for etableringen av selskaper er imidlertid ofte sammen-

satte.  

 

Tabell 1 Kommunenes motiver for eierskap 

 

Motiver for eierskap (kommunale selskaper):  

 Finansielt motivert (økonomisk utbytte/redusert økonomisk risiko)  

 Effektivisering av tjenesteproduksjonen (fellesløsninger)  

 Samfunnsøkonomisk motivert (samfunnsøkonomiske resultater)  

 Politisk motivert (posisjonere kommunen/regionen) 

 Regionalpolitisk motivert (posisjonere regionen) 

 

Etablering av datterselskaper 

Datterselskap etableres gjerne som følge av at en ønsker å skille ut spesifiserte deler av 

virksomheten, hvor oppfølging med egne regnskaper og rapporteringer anses hen-

siktsmessig. Et annet forhold er at dette også skal motvirke kryssubsidiering. I tillegg 

kan det være risikomessige og skattemessige grunner. Oppretting av datterselskap fo-

retas av morselskapet, men må være hjemlet/tillatt iht. vedtekter/selskapsavtaler. Det-

te trenger ikke stå direkte. Det kan formuleres som at selskapet kan delta/investere i 

andre samarbeidspartnere/selskaper som har tilknytning til formålet. Eierne i morsel-

skapet vil normalt ikke godkjenne selve opprettingen. 

 

 

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i 

andre lover enn kommuneloven samt interkommunale samarbeid etter kommuneloven 

og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskaper (AS), interkommunale 

selskaper (IKS), samvirkeforetak (SA) samt nevnte interkommunale samarbeid (IS). 

Samvirkeforetak er ikke nevnt i kommuneloven § 80 (se nedenfor) og de er nok derfor 

så langt ikke omfattet av innsynsbestemmelsen i kommuneloven.  

 

Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er kommunale foretak (KF), interkommunale 

samarbeid som ikke er egne rettssubjekt og vertskommuner. Slike virksomheter vil 

imidlertid kunne kontrolleres som en del av kommunen på samme måte som etat 

/avdeling e.l. og institusjon. Heller ikke foreninger og stiftelser er omfattet av regel-

verket om selskapskontroll ettersom de er selveide. Det kan likevel være innsynsrett 

her iht. vedtekter eller gjennom vilkår for kommunale tilskudd. 
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Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets 

omfang eller av hvem som er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan 

imidlertid bli påvirket av dette.  

 

Det vises her til kommuneloven § 80: 

I interkommunale selskaper, i interkommunale styrer2 og i aksjeselskaper der en kom-

mune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommu-

ner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommu-

nens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 

som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret 

og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kon-

trollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 

 

Vi kaller selskaper iht. kommuneloven § 80 for heleide selskaper. Andre selskaper kal-

ler vi deleide selskaper. I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere (typisk 

private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn etter lovreglene. 

Dette gjelder uansett hvor liten/stor de andre eiernes eierandeler er. I slike tilfeller må 

selskapskontrollen basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet inn-

syn etter særskilt avtale med de øvrige eierne. Innsynsrett kan en sjelden gang være 

regulert i selskapenes vedtekter.  

 

 
Foreninger og stiftelser3 er selveide, og eierstyring kan derfor i prinsippet ikke foretas. 

Begrepet «foreninger» omfatter mange forskjellige typer av sammenslutninger. Felles 

for dem alle er at det ikke er ett eget lovverk som regulerer «foreningsretten» eller de 

juridiske spørsmål knyttet til slike foreninger. For stiftelser et det utarbeidet ett eget 

lovverk. I stiftelsesloven § 7 er det bestemmelser om stiftelsestilsyn, som skal føre til-

syn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens ved-

tekter og stiftelsesloven. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre or-

ganer enn styre og daglig leder, jf. stiftelsesloven § 36. Her står det bl.a. at disse orga-

nene kan få tildelt myndighet til å velge/avsette styremedlemmer, føre tilsyn eller be-

slutte gransking av stiftelsen. 

 

2 Interkommunale styrer er her interkommunale samarbeid som er eget rettssubjekt. 
3 En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse. Næringsdrivende stiftelser har nærings-
virksomhet som formål eller driver med næringsvirksomhet direkte eller indirekte, jf. stiftelsesloven § 4. Et legat er ikke 
så ulikt en stiftelse, men det er ikke noen selskapsform. Et legat har som formål å tildele midler fra en pengegave til per-
soner som oppfyller bestemte kriterier. 
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 Hvor viktig er selskapet for kommunens målsettinger? 

o Økonomisk bidragsyter til kommunen 

o Forvalter store verdier for kommunen 

o Leverer viktige kommunale tjenester 

o Oppnår et politisk mål for kommunen 

  

 Hvor stor risiko er det for at formålet med eierskapet ikke nås? 

o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger 

o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunenes eierstrategier og 

vedtatt eierstrategi for selskapet (for selskaper som har dette) 

o Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke 

gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

o Risiko for manglende politisk styring med oppgaver/tjenester som utføres 

av selskapet på vegne av kommunene 

o Risiko for at selskapet ikke drives i tråd med lover og regler (herunder lov-

regler om offentlige anskaffelser, offentlighet og arbeidsmiljø/HMS) 

o Risiko for manglende åpenhet/meroffentlighet om selskapets virksomhet 

o Risiko for at tjenestetilbudet og de leverte tjenestene ikke er tilfredsstillende 

o Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 

o Risiko for at svake driftsresultater, store budsjettoverskridelser eller store 

investeringer medfører redusert avkastning/utbytte, økte kommunale til-

skudd til driften eller behov for kapitalinnskudd 

 

Det nevnes også risikoer vedrørende rolleblandinger/inhabilitet, samhandlingen mel-

lom selskaper i konsern og tilknyttede selskaper, praktisering av selvkostregler, skille 

mellom selvkostdel og næringsdel (herunder om kryssubsidiering), større investe-

ringer, deltagelse i andre selskaper og etablering av datterselskaper. 

 

Her er det listet opp mange ulike typer risikoer. Dette er generelle risikoer. Risikoene i 

punkt 2 (tabellene) tar for seg konkrete risikoer ut fra det som står i selskapenes siste 

årsberetninger, innspill fra rådmennene og ordførerne, informasjon fra den interkom-

munale eierskapsgruppen4 og vår egen informasjon. Men ved selskapskontroll av det 

enkelte selskap, vil alle risikoene være aktuelle som problemstillinger. 

4 Den interkommunale eierskapsgruppen er administrativ og består av kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, 
Sandnes, Sola, Stavanger og Time, samt Rogaland fylkeskommune. Administrasjonene/rådmennene har her et løpende 
samarbeid. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging av selskaper med flere eiere, og bidrar til kom-
petanseoverføring knyttet til prinsipper og retningslinjer for deltakernes eierstyring. Eierskapspolitiske problemstilling-
er diskuteres og det utarbeides felles svar, brev og saksutredninger i saker på området. For selskaper som kommunene 
eier sammen, utarbeides det forslag til felles eierstrategier. Forslagene utarbeides i samråd med selskapene. 
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Vi har gjennomført følgende prosess: 

 Innhentet oversikt over kommunens eierskap (selskapene) 

o Dette gjelder både heleide og deleide selskaper 

 Utarbeidet oversikt over selskapene 

o Selskapenes formål (iht. BR-Registrene) 

o Selskapenes vesentlighet ut fra: 

 Vår vurdering av selskapenes betydning for kommunen 

 Innspill fra rådmennene og ordførerne 

o Risikomomenter i selskapene ut fra: 

 Selskapenes årsberetninger for 20155 

 Innspill fra rådmennene og ordførerne 

 Informasjon fra den interkommunale eierskapsgruppen 

 Vår kjennskap til risikoer vedrørende selskapene 

 På dette grunnlag har KU satt opp forslag til selskapskontroller (jf. punkt 3.2) 

 

 
Alle selskaper bør kontrolleres i løpet av en viss periode for å sikre at de forholder seg 

til lovregler (offentlighetsloven, lovregler om offentlige anskaffelser og andre lover 

som måtte være aktuelle). Det samme gjelder politiske vedtak og føringer for selskape-

ne. Disse forholdene er et risikoområde når en kommer langt nok ut eller bort fra 

kommunestyrene/fylkestingene. I punkt 2 har vi listet opp alle kommunens selskaper 

og i punkt 3.1 fremgår det hvilke av disse selskapene som har hatt selskapskontroller. 

 

 

Som nevnt foran i punkt 1.4 er kommunale foretak, interkommunale samarbeid som 

ikke er egne rettssubjekt, vertskommunesamarbeid, foreninger og stiftelser utenfor 

rekkevidden av selskapskontroll. Kommunale foretak, interkommunale samarbeid 

som ikke er egne rettssubjekt og vertskommunesamarbeid vil kunne kontrolleres som 

en del av kommunen på samme måte som etat/avdeling e.l. og institusjon, mens fore-

ninger og stiftelser kan kontrolleres dersom det er innsynsrett iht. vedtekter eller gjen-

nom vilkår for kommunale tilskudd.  

 

Kontrollutvalget vil i planperioden ta nærmere stilling til hvilke selskaper/virksom-

heter som her skal kontrolleres. Dette ligger under forvaltningsrevisjonen. 

 

5 Spesielt styreberetninger (det som står om risikoer/utfordringer), de økonomiske resultater og revisors beretninger. 
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Foreslåtte lovendringer har betydning for rammevilkårene til kommunale selskaper. 

 

Det er på høring ny kommunelov med høringsfrist 06.10.16. Lovutvalget har her kom-

met med forslag til en del endringer vedrørende kommunale selskaper. 

 

Ny overordnet bestemmelse og nye samarbeidsformer 

Utvalget foreslår å ta inn en overordnet bestemmelse i loven (kapittel 17) som slår fast 

at kommuner kan samarbeide om å utføre felles oppgaver. Det foreslås også to nye 

samarbeidsformer til erstatning for interkommunalt samarbeid etter § 27 i gjeldende 

kommunelov. Dette er regionråd (kapittel 18) og oppgavefellesskap (kapittel 19). Re-

gionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle samfunns-

spørsmål på tvers av kommunegrensene i den region rådet representerer. De skal ikke 

være tjenesteproduserende organer. Kommunale oppgavefellesskap er beregnet på 

samarbeid om enkeltstående tjenester. Modellene er ment å være enklere samarbeids-

ordninger sammenlignet med f.eks. samarbeid etter lov om interkommunale selskaper. 

 

Lovkrav om eierskapsmelding 

Utvalget foreslår i kapittel 27 å innføre et krav om at kommunene skal utarbeide eiers-

kapsmelding for virksomhet som drives i selskaper mv. Eierskapsmeldingen skal utar-

beides minst én gang i valgperioden og skal også omfatte kommunale foretak. 

 

Kommunale foretak 

Utvalget foreslår at medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret ikke skal kun-

ne velges til styret i kommunale foretak. Dette for å unngå uheldige dobbeltroller. 

 

Det har vært på høring endringer i IKS-loven med høringsfrist 20.02.15. Endringer er 

enda ikke satt i verk. 

 

Høringsnotatet inneholder forslag om at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye reg-

ler om begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper 

kan tas under ordinær konkursbehandling. Det foreslås også andre endringer i IKS-

loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om sel-

skapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede an-

svaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal 

ha en forsvarlig egenkapital.  

 

De foreslåtte endringer er en konsekvens av å gjøre tilpasninger til regelverket om of-

fentlig støtte ved å sikre mest mulig like konkurransevilkår mellom offentlige og priva-
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te aktører som opptrer i markedet. KMD sin foretrukne løsning er å åpne for at et IKS 

kan gå konkurs, kombinert med at det det innføres begrenset deltakeransvar, samt stil-

les krav om at selskapet til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital ut fra risikoen 

ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Ved sin høringsuttalelse ber KS depar-

tementet vurdere nærmere om ikke det er en bedre løsning å reservere IKS-formen for 

virksomheter som er av ikke-økonomisk karakter. 

 

Det har vært på høring evaluering av offentlighetsloven med høringsfrist 25.05.16. Hø-

ringsinstansene ble bedt om å komme med innspill og kommentarer til evaluerings-

rapporten. 

 

Til departementets6 videre arbeid med dette har KS Bedrift gitt følgende innspill: 

 Vi ber departementet gjøre en vurdering av om det fortsatt er behov for at offent-

lighetsloven gjelder for kommunalt eide bedrifter. 

 Dersom departementet vurderer det slik at offentlighetsloven fortsatt skal gjelde 

for kommunalt eide bedrifter, ber vi om:  

o At man ser nærmere på om loven kan klargjøres, bl.a. hva som ligger i at 

virksomheten «hovedsakelig» driver næringsvirksomhet. 

o At departementet vurderer om det kan være hensiktsmessig med et gene-

relt unntak for de minste offentlig eide bedriftene. 

 

NIBR-rapporten om «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt 

eierskap» foreslår bl.a. å inkludere eierskapsmelding og eierstrategi i kommuneplanens 

samfunnsdel. Da vil eierskapspolitikken bli gjennomgått hvert år når kommuneplanen 

skal rulleres. Eierskapspolitikken vil få en forankring i brede politiske prosesser, der 

sakene blir lagt fram for sentrale politiske organer og berørte interesser, og de vil være 

offentlige.  

 

Iht. NIBR-rapporten viser forskning at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for 

at de folkevalgte skal kunne ivareta sine roller på en god måte. Det anbefales at kom-

munene utvikler kompetanse i det administrative apparatet knyttet til den folkevalgte 

eierstyringen, både for utvikling av rutiner og prosedyrer, og for å følge med på opp-

gavene og virksomhetene, og for å gi råd til folkevalgte om eierskapspolitikken. 

 

Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det 

som er lovpålagt.  

 

6 Justis- og beredskapsdepartementet. 
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Kommunale selskaper forvalter fellesskapets verdier. De leverer grunnleggende tjenes-

ter til innbyggerne og er viktige kompetansemiljøer i sine lokalsamfunn. Dette stiller 

krav til etisk og forsvarlig drift. Bedriften må ha en arbeidskultur som sikrer at man 

følger lover og regler samt at man drøfter etiske problemstillinger når de oppstår.  

 

Store selskaper som følger regnskapsloven er i årsberetningen pliktige til å ta med en 

redegjørelse av hvordan de håndterer samfunnsansvar.7 Selskapsansvar er gjerne også 

en av kommunenes overordnede eierstrategier og dermed omtalt i eierskapsmeldingen 

og eierstrategien for det enkelte selskap (for de selskaper som har dette). 

 

Offentlig støtte er direkte eller indirekte økonomiske fordeler fra det offentlige. Offent-

lig støtte er som hovedregel forbudt, men det finnes en rekke unntak. Bakgrunnen for 

forbudet er et ønske om konkurranse på like vilkår, og støtte som virker konkurran-

sevridende eller proteksjonistisk er derfor forbudt. 

 

Gjennom næringspolitikken kan myndighetene ta i bruk flere typer virkemidler. De 

kan f.eks. tilrettelegge for næringsvirksomhet, sikre kapitaltilgang for deler av næ-

ringslivet og drive aktivt eierskap. Ved alle disse tiltakene kan det offentlige komme i 

konflikt med regelverket om offentlig støtte. Det nevnes spesielt kapitaltilførsler, lån og 

garantier til offentlig eide selskaper.  

 

Stikkordet er ellers kryssubsidiering, som betyr at midler blir flyttet fra skjermet til 

konkurranseutsatt virksomhet. Det offentlige må treffe tiltak for å hindre at kryssubsi-

diering skjer. 

 

Politikere og administrasjonen bør tidlig stille spørsmålet om en planlagt støttetildeling 

er omfattet av regelverket om offentlig støtte, og i så fall, hvilke muligheter og be-

grensninger som finnes. 

 

OPS (offentlig privat samarbeid) 

Næringslivet ønsker ofte at myndighetene går inn på eiersiden i større prosjekter for å 

kunne tiltrekke seg mer kapital enn de er i stand til på det private markedet. Det finnes 

forskjellige typer samarbeid mellom offentlige og private organer, hvorav offentlig 

privat samarbeid (OPS) er et eksempel. Samarbeidet kan medføre at et selskap lettere 

kan etablere seg på et marked. Dermed får selskapet en forretningsmessig fordel i for-

hold til andre firmaer som ønsker å etablere seg på det samme markedet. Nytten av 

samarbeidet kan dermed innebære en økonomisk fordel for selskapet som må vurderes 

opp mot regelverket om offentlig støtte. 

 

  

7 Det vises til regnskapsloven § 3-3 c. 
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Egenregi/Offentlig-offentlig interkommunalt samarbeid 

Det offentlige står fritt til å organisere sin virksomhet på den måten de finner mest 

hensiktsmessig for å løse sine oppgaver. De står fritt til å bestemme om de vil bruke 

eksterne leverandører eller om de vil bruke egne ressurser. I det siste tilfellet sier man 

at det offentlige utfører oppgaven/tjenesten i egenregi. Dette kan gjøres alene - eller 

sammen med andre (fylkes)kommuner eller staten (offentlig-offentlig samarbeid). Det 

er her flere måter å organisere samarbeidet på. Ulike typer selskapsdannelser er noen 

av dem. Støttereglene gjelder også slike selskaper dersom de driver økonomisk virk-

somhet, men det er unntak for lovreglene om offentlige anskaffelser når selskapet utfø-

rer sine oppgaver/tjenester i såkalt egenregi for eierne. For at det skal være egenregi 

kreves det at eier (oppdragsgiver) har kontroll med virksomheten og at omsetningen i 

all hovedsak skjer til eierne. Private eierandeler uansett størrelse utelukker egenregi. 

 

KS har siden 2009 utarbeidet anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. 

Siste versjon er fra november 2015 og inneholder 21 anbefalinger. Under hver anbefa-

ling er det gjerne flere forhold som tas opp og anbefales. Anbefalingene justeres og re-

videres etter behov. De dekker i utgangspunktet områder som ligger i en gråsone mel-

lom lovregulering og etablert praksis. Anbefalingene gjelder aksjeselskaper (AS), inter-

kommunale selskaper (IKS) og foretak etter kommunelovens kapittel 11. Men de kan 

selvsagt også brukes/tilpasses ved andre selskapsformer. 

 

Som en del av selskapskontrollene ser vi på det som står i KS sine anbefalinger og 

hvordan dette er fulgt opp av eierne og selskapet. Flere kommuner har valgt å ta inn 

sitt forhold til anbefalingene i sin eierskapsmelding. 

 

De tre anbefalingene som går på obligatorisk opplæring av og informasjon til folke-

valgte, utarbeidelse av eierskapsmeldinger samt eierorganets sammensetning og funk-

sjon ser vi på samlet for alle selskaper tilhørende en kommune ved såkalte eierskaps-

forvaltningsprosjekter. Alle «våre» kommuner har nylig hatt/vil snart ha eierskapsfor-

valtningsprosjekter. Opplæring av og informasjon til folkevalgte om eierstyring og sel-

skapsledelse kan også foregå i selskapene. De store og viktige selskapene har gjerne 

dette. 

 

Etikkutvalget i KS har nylig drøftet utfordringer til en del etiske utfordringer og gitt 

noen råd knyttet til kommunens rolle som eier. Blant anbefalingene er at folkevalgte 

ikke bør sitte i styret for kommunalt eide foretak og selskap og at kommunestyret bør 

kjenne til utfordringer som kan oppstå når folkevalgte sitter som styremedlemmer i 

disse.  
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Det understrekes at analysen er på et overordnet nivå. Nærmere undersøkelser av vesentlighet 

og risiko vedrørende kommunens selskaper, kan medføre at også andre forhold kommer frem. 

Det vises til punkt 1.7 om vår metode for gjennomføring av analysen. Selskaper som kan anses 

mindre vesentlige for kommunen og hvor risikoen synes liten, er bare listet opp i oversikten.  

 
Kommunen er direkte eier i 15 selskaper. Analysen dreier seg mest om kommunens 

aksjeselskaper og interkommunale selskaper (9 selskaper). En del viktige kommunale 

formål/tjenester ligger i disse selskapene. Analysen omfatter videre det direkte eier-

skapet (selskapene). Det tas ikke med datterselskaper etc. Men datterselskaper etc. er 

inkludert ved ev. selskapskontroller i morselskapene, jf. punkt 3.1 andre avsnitt og 

punkt 2.6. Det er i all hovedsak drift som er lagt i datterselskaper. Vi tar heller ikke 

med selskaper som kommunen måtte eie som en del av sin finansforvaltning (typisk 

aksjefond). Dette er kortsiktige aksjeplasseringer hvor eierstyring ikke er relevant. 

 

Selskapenes vesentlighet 

Selskapenes formål, og om selskapene er heleide/tilnærmet kommunalt heleide, vil 

være av betydning for i hvilken grad selskapene kan anses som vesentlige. Vi har vur-

dert selskapene Lyse AS og Dalane Energi IKS til å ha svært høy vesentlighet. Dette 

skyldes selskapenes formål og betydning for kommunen.  

 

Meningene om selskapenes vesentlighet vil gjerne kunne sprike alt etter hvem en spør. 

Eksempelvis kommunens administrasjon og politikere, de ansatte i selskapene, bru-

kerne av selskapene og meninger om dette for øvrig. Samme selskap vil dessuten kun-

ne ha ulik vesentlighet i den enkelte kommune. 

 

Selskapenes formål 

Selskapenes formål er nedtegnet i formålsparagrafene i vedtektene/selskapsavtalene 

og er felles for eierne. Formålene spenner over flere typer virksomheter, men de er 

primært regionalrettet. Det nevnes spesielt energi, renovasjon, næringsutvikling, kul-

turformål og arbeidsmarkedsbedrifter. 

 

Selskapenes vedtektsfestede formål er tatt fra BR-registeret. For Interkommunalt Arkiv 

i Rogaland IKS, Dalane Kystutvikling AS og Opplæringskontoret i Dalane SA har vi 

tatt med et utdrag fra formålene.  
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 

Risiko 

Lyse 2,95 % Skape verdier for kundene, eierne 
og samfunnet. Sørge for en sikker 
og rasjonell energiforsyning til 
selskapets kunder. Være en kun-
deorientert, konkurransedyktig 
aktør og en attraktiv samarbeids-
partner. Kunne tilby kundeløs-
ninger som gir kunden valgfrihet 
og mulighet for effektive og mil-
jøvennlige energiløsninger. Delta i 
næringsutvikling og næringsvirk-
somhet med relevans til kjerne-
virksomhetene, enten selv eller i 
samarbeid med andre, gjennom 
etablering, aksjekjøp, sammen-
slutninger mv. 

 Risikobildet i sel-
skapet er svært 
sammensatt. Dette 
gjelder både sel-
skapets økonomiske 
drift og forsynings-
sikkerhet (strøm, 
internett etc.).  
 
Det skal foretas 
omfattende investe-
ringer i nytt led-
ningsnett på Nord-
Jæren de kommen-
de årene. 
 
Lyse har foretatt 
store investeringer 

på gamle og nye 
forretningsområder 
siden starten i 
1999. Det er mange 
heleide datterselsk-
aper som ivaretar 
de forskjellige for-
retningsområdene. 
 
Lovmessige krav 
om funksjonelt og 
selskapsmessig skil-
le for alle nettselsk-
aper, kan medføre 
at flere små Everk 
blir tatt opp i Lyse. 
 
Strømprisene har 
hatt en nedadgåen-
de tendens i flere 
år. Dette forventes 
å kunne fortsette.  
 
Eierkommunene har 
forventninger og 
budsjettering om 
utbytte (iht. utbyt-
teplanen).  
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Lyse har satset på 
nye forretningsom-
råder som totalt 
sett har gitt eierne 
et godt utbytte. 
Men satsingen er 
forbundet med risi-
ko. Velferdssatsing-
en har ikke vært 
vellykket. Uventede 
politiske hindringer 
og et umodent 
marked blir brukt 
som begrunnelser 
for hvorfor den 
økonomiske sukses-
sen har uteblitt. Ly-
se har solgt vel-
ferdsbiten, men 
fortsetter til dels 
satsingen ved at de 
er medeier i opp-
kjøpsselskapet. 

Uninor 63,75 % Å utvikle mennesker og arbeids-
kraft. Dette skjer i tett samarbeid 
med ordinære virksomheter, dat-
terselskapet Arbeidskompetanse 
og Service AS samt andre tiltaks-
arrangører. Selskapet tilbyr ar-
beidstrening og varig tilrettelagte 
arbeidsplasser. 

 AMB bedrifter er 
inne i en betydelig 
omstilling. Det skal 
sentralt utredes 
nærmere hvor de 
ulike tiltakene skal 
plasseres og finan-
sieres. Ordningen 

med avtaler om le-
vering fra forhånds-
godkjente virksom-
heter for hhv. av-
klaring- og oppføl-
gingstiltak er nå 
omfattet av an-
budskonkurranser 
etter LOA. Flere be-
drifter har tapt an-
bud som følge av 
dette. 
 
Eierne må omstille 
virksomheten til en 
situasjon der opp-
dragene er betyde-
lig mer konkurran-
seutsatt og risiko-
eksponert. Økono-
miske nedgangsti-
der i distriktet for-
sterker dette bildet. 
 
Det er mange slike 
bedrifter i rogaland. 
En fusjon er ganske 
nylig gjennomført 
mellom to selskaper 
og hvor det også 
var inne et tredje 
selskap i prosessen. 
Hva kan innspares 
ved å slå sammen 
flere bedrifter? 

     

 

 

Side 114 av 206



 
 

Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 

Risiko 

Dalane Energi 61,15 % Dalane energi skal skape langsik-
tige verdier for eierne, kundene 
og samfunnet ved å være regio-
nens ledende kraftprodusent og 
leverandør. Drive rasjonell, sikker 
og konkurransedyktig produk-
sjon, omsetning og distribusjon 
av miljøvennlig energi. Delta i 
næringsvirksomhet med relevans 
til kjernevirksomhetene, enten 
alene eller i samarbeid med 
andre. Utvikle og tilby framtids-
rettede energiløsninger for kun-
dene. 

 Risikobildet i sel-
skapet er sammen-
satt. Dette gjelder 
både selskapets 
økonomiske drift 
og forsyningssik-
kerhet (strøm). 
 
Lovmessige krav 
om funksjonelt og 
selskapsmessig 
skille for alle netts-
elskaper, kan med-
føre at flere små 
Everk blir tatt opp i 
Lyse. 
 
Strømprisene har 

hatt en nedadgå-
ende tendens i fle-
re år. Dette forven-
tes å kunne fort-
sette.  
 
Eierkommunenes 
forventninger og 
budsjettering om 
utbytte. 
 
Kommunestyrene 
har i juni 2016 be-
handlet og vedtatt 
sak om omdanning 
av selskapet til ak-
sjeselskap. Det 
forutsettes i vedta-
ket at en omdan-
ning ikke utløser 
gevinstbeskatning. 

Dalane Miljøverk 68,50 % Selskapet har som formål å løse 
deltakerkommunenes lovpålagte 
oppgaver innenfor avfallssekto-
ren, herunder også innsamling og 
behandling av kloakkslam fra pri-
vate husholdninger. Selskapet 
kan også utføre andre oppgaver 
innenfor fagområdet renovasjon 
eller beslektede områder, dersom 
dette ikke medfører kostnader 
som gir økte renovasjonsgebyrer. 
Oppgave tillagt deltakerne ifølge 
særlov, vil betinge hjemmel i 
særlov som vilkår for at oppga-
ven kan overføres til et inter-
kommunalt samarbeid. 

 Primært selvkost-
virksomhet (hus-
holdningsavfall). 
Det er flere slike 
selskap i fylket. 
 
Eiendommene og 
bossplassen (depo-
niet) er skilt ut i to 
datterselskaper. 
Hvordan fungerer 
dette? 
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Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland 
(IKA) 

5,16 % Selskapet skal arbeide for at ar-
kivmaterialet fra deltakerne eller 
materiale som disse har ansvar 
for, blir tatt vare på og gjort til-
gjengelig for offentlig bruk, 
forskning og andre administrati-
ve, juridiske og kulturelle formål, 
i samsvar med arkivloven. Sel-
skapet skal tilby depotplass for 
deltakernes arkivmateriale, samt 
veilede deltakerne slik at de har 
tilfredsstillende oppbevaringsfor-
hold for arkivmateriale. Selskapet 
skal i samråd med deltakerne ar-
beide for å utvikle effektive og 
rasjonelle arkivtjenester hos del-
takerne.  

 IKA skal flytte sin 
virksomhet til felles 
Arkivenes Hus på 
Ullandhaug. At flyt-
tingen faktisk gir 
økonomisk gevinst 
og at samlokalise-
ringsmulighetene 
hentes ut er sen-
tralt fremover.  
 
Selskapet står også 
overfor betydelige 
økte oppgaver om 
kommunereformen 
resulterer i flere 
nye kommuner.  
 
Digitaliseringsstra-
tegien og økt elek-
tronisk arkivføring 
har direkte konse-
kvenser for selska-
pet. 

Rogaland Revi-
sjon 

3,79 % Rogaland Revisjon IKS skal utføre 
de lovpålagte revisjonsoppgaver 
for deltakerne. Rogaland Revisjon 
IKS kan utføre andre revisjons-
oppdrag og rådgivning for delta-
kerne og kan utføre revisjons-
oppdrag og rådgivning for andre 

selskaper. 

 Dagens organise-
ring kan medføre 
at det kompetan-
semessige for-
sprang som sel-
skapet har i mar-
kedet kan forvitre.  

 
Det pågår en pro-
sess med Kommu-
nerevisjonen Vest, 
Vest-Agder IKS (og 
gjerne flere kom-
munale revisjons-
enheter etter 
hvert) om en mulig 
sammenslåing og 
omdanning til sam-
virkeforetak. Saken 
skal behandles av 
kommunestyrene i 
eierkommunene i 
løpet av høsten 
2016. 
 
Det kan nevnes 
risikoer som mang-
lende like konkur-
ransemessige vil-
kår ettersom of-
fentlig praksis ikke 
er likestilt med pri-
vat praksis. Dette 
forutsetter nok kla-
rere kompetanse-
krav til revisjonen 
og at revisjonsar-
beidet underlegges 
tilsyn av Finansde-
partementet (selv 
om KMD regulerer 
innholdet i revi-
sjonsarbeidet). 

     

 

 

Side 116 av 206



 
I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere enn kommuner/fylkeskommuner (typisk 

private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn uten at dette avtales med de 

andre eierne eller er vedtektsfestet. Det har i prinsippet ingen betydning hvor liten/stor de andre 

eiernes eierandeler er. 

 

Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 

Risiko 

Dalane Kystutvik-
ling 

13,70 % Å gå inn med aksje- og/ eller 
kommandittkapital i fiskeflåten i 
Sør-Rogaland. Investeringene 
skal baseres på bedriftsøkono-
miske kriterier, dog kan fiskeri-
messige/samfunnsmessige vurde-
ringer kompensere for den forut-
satte avkastning på invester kapi-
tal, hvor det antas at verdiskap-
ningen vil skje over tid. Selska-
pets engasjement skal normalt 
ikke overstige 35 % av selskaps-
kapitalen i de foretak man går inn 
i, unntaksvis inntil 49 %. 

 Selskapet vil bli 
avviklet. 

Filmparken - Eie og drive utleie av fast eien-
dom herunder utleie av fast eien-
dom til filmproduksjon, samt hva 
herved står i naturlig forbindelse. 

  

Magma Geopark 10,43 % Tilrettelegging av geologiske lo-
kaliteter som geopark turstier, 
nedlagte gruver, attraksjoner for 
besøkende. Utarbeidelse av utstil-
linger og undervisningsmateriell. 
Videreutdanning av lærere. 
Guideskole. Produktutvikling, 
guiding og gjennomføring av ar-
rangementer, informasjonsarbeid 
som markedsføring av geopar-

ken, regionalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt. 
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 

Risiko 

Biblioteksentralen 
SA 

- Være et serviceorgan for alle ty-
per offentlige biblioteker. Biblio-
teksentralen har til oppgave å 
være hovedleverandør av produk-
ter og tjenester til biblioteker og 
lignende institusjoner. I tillegg 
kan Biblioteksentralen delta 
i/etablere virksomhet med det 
formål å betjene det totale bok-, 
informasjon- og kunnskapsmar-
kedet. Biblioteksentralen skal dri-
ves etter vanlige bedriftsøkono-
miske prinsipper, slik at det ska-
pes økonomisk trygghet og utvik-
lingsmuligheter og slik at andels-
eiernes interesser ivaretas på 
beste måte. 

  

Dalane Friluftsråd 
IS 

1/4 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 

  

Landbrukssente-
ret SA (Helleland) 

- Eie og drive eiendommen gnr. 94 
bnr. 21 i Eigersund kommune 
som landbrukssenter. Andelslaget 
kan også drive eller ta del i annen 
virksomhet med naturlig tilknyt-
ning til senteret. 

  

Opplæringskonto-
ret i Dalane SA 

- Opplæringskontoret er et samar-
beidsorgan for flere bedrifter og 
kommuner som i fellesskap har 
påtatt seg opplæringsansvar i 
samarbeid med yrkesopplærings-
nemnda, skoleverket og lærling-
en, etter lov om fagopplæring i 
arbeidslivet Opplæringskontoret 
skal påse at opplæringen i med-
lemsbedriftene skjer i samsvar 
med de fastsatte læreplanene for 

fagene. 

  

Raketten Barne-
hage SA 

- Eie og drive barnehage i Eiger-
sund til beste for andelshaverne. 

  

Varden Andels-
barnehage SA 

- Eie og drive barnehage til det 
beste for medlemmene og deres 
barn. Foretaket skal fremme 
medlemmenes økonomiske inter-
esser gjennom deres deltakelse i 
virksomheten som kjøpere av 
barnehagetjenester fra foretaket. 
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Kommunen har indirekte eierskap i mange selskaper. Indirekte eierskap er når kom-

munens selskaper har eierandeler i andre selskaper (datterselskaper, datterdatterselsk-

aper, tilknyttede selskaper etc.).8 I tillegg kan selskapene ha eierandeler i hverandre og 

kommunen vil derfor også kunne ha et visst indirekte eierskap på den måten.  

 

Det er særlig selskapet Lyse AS som har datterselskaper mv. 

 

Det er ellers lite av datterselskaper mv. i kommunens selskaper. Vi kan ta med Dalane 

Kraft AS og Dalane Vind AS under Dalane Energi IKS. 

8 Datterselskaper og datterdatterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselska-
pet). Det vises til aksjeloven § 1-3. Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor morselskapet har betydelig innflytelse. 
Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselskapet eier/kontrollerer minst 20 % av aksjene. Det vises til 
regnskapsloven § 1-4. 

Tabell 2 Kommunens selskaper (indirekte eierskap) - Utvalgte datterselskaper mv 

 

Blant de mest kjente selskapene er følgende: 

Morselskap Datterselskaper mv 

Lyse AS 

 

Lyse Elnett AS, Lyse Neo AS, Lyse Elnett AS, Altibox AS, Lyse Dia-

log AS, Lyse Fiberinvest AS, Lyse Produksjon AS, Lyse Fiber AS, 

Lyse Energisalg AS, Lyse IT AS, NorAlarm AS, Lyse Smart AS, 

Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning AS, Forus 

Energigjenvinning 2 AS, Lyse Sentralnett AS, Skangass AS, Lyse 

Kraft AS, Sira Kvina Kraftselskap DA 

Av sentrale og viktige datterselskaper kan spesielt nevnes Lyse Elnett AS.  

 

Lyse Elnett AS er eiernes nettselskap (med unntak for de eierne som har eget nettselskap). Eigersund 

har eget energiselskap/nettselskap (Dalane Energi IKS). 

 

Selskapets vedtektsfestede formål 

Bygge og drive rasjonelle og sikre overføringsnett for energidistribusjon fra produksjon til forbruker, 

være en kundeorientert aktør, tilby tjenester med eksternt markedspotensial som har relevans til kjer-

nevirksomheten, drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnt samt delta i andre selskap innen 

rammen av ovennevnte formål. 
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Det er i perioden 2004-2015 utført selskapskontroller (med forvaltningsrevisjon) i 7 av 

kommunens selskaper. Dalane Miljøverk IKS og Lyse AS har hatt to selskapskontroller 

i perioden. 

 

En selskapskontroll av ett selskap vil omfatte dette selskapet og heleide datterselska-

per. Andre datterselskaper og tilknyttede selskaper vil bli omtalt, men i utgangspunk-

tet ikke spesielt kontrollert. Dette kommer an på hvilken drift/funksjon som er lagt i 

disse selskapene.  

 

Tabell 3 Oversikt over utførte selskapskontroller som gjelder Eigersund kommune9 

 

Gjennomført av Rogaland Revisjon IKS: 

 2006: Dalane Miljøverk IKS 

 2008: Lyse Energi AS 

 2010: Uninor AS 

 2011: Dalane Energi IKS 

 2013: Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 

 2015: Dalane Miljøverk IKS  

 2015: Lyse AS 

 

Gjennomført av andre:  

 2011: Rogaland Revisjon IKS (Utført av ReVisor AS) 

 

Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding med overordnede prinsipper for eiersty-

ringen og oversikt over selskapene. Siste versjon er fra 2010. 

 

Vi hadde våren 2016 et eierskapsforvaltningsprosjekt for kommunen. Dette omhand-

let kommunens eierskapsmelding og eieroppfølgingen av alle kommunens selskaper 

og var en ren eierskapskontroll. 

 

9 Selskapskontroller ble hjemlet i kommuneloven fra 01.07.04. Kontrollene er blitt samordnet med de andre kommunale 
eierne. Uninor AS hadde også private eiere, men hvor vi fikk avtale om innsyn med de private eierne. De private eierne 
har senere blitt utløst. Lyse Energi AS heter i dag Lyse AS. Eigersund var ikke med på selskapskontrollen av Rogaland 
Revisjon IKS. 
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Innspill fra kommunen  

1. Dalane Kystutvikling AS 

 Vi har fått informasjon om at dette er et selskap som vil bli avviklet.  

 En selskapskontroll kan gi informasjon om driften, avviklingen og hvilke 
mål som er nådd.  

2. Rogaland Revisjon IKS 

 Det er viktig at også revisjonen er en del av en selskapskontroll. Denne må 
skje ved bruk av eksterne aktører. 

 Det pågår en prosess med sammenslåing med et annet revisjonsfirma i til-
legg til at organisasjonsform blir vurdert. På mange vis hadde det vært et 
godt grunnlag å hatt en selskapskontroll før en slik endring skjedde, for å få 
frem fordeler, ulemper og konsekvenser. 

 Sist selskapskontroll av revisjonen var i 2011. Utført av ReVisor AS. 
3. Dalane energi 

 Selskapet er nå i en omdanningsprosess i selskapsform. Selskapet arbeider 
for å omdannes fra IKS til AS.  

 Det har vært lovmessige endringer om å skille produksjon og nettdrift i eg-
ne selskap. Et alternativ her er å se på to selskapskontroller i selskapet – to-
talt, men også for nettselskapet. 

4. Uninor AS 

 Uninor er et selskap i omstilling både innenfor tjenesteproduksjon og vare-
produksjon. 

 Selskapet har en viktig funksjon for kommunene. Lovendringer kan gi kon-
sekvenser for eierne innenfor både tjenesteproduksjon og økono-
mi/finansiering. 

 Selskapet har hatt økonomiske utfordringer. 
5. Dalane Miljøverk IKS 

 Deler av driften ved Dalane Miljøverk IKS er etter selvkostprinsippet. 

 Innenfor renovasjon og avfallshåndtering har det skjedd og vil skje betyde-
lige endringer. 

 

Kontrollutvalgets endelige forslag 

Forslag settes opp av KU ved deres behandling av denne analysen. 
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Rogaland Revisjon IKS 

 

Lagårdsveien 78 

4010 Stavanger 

 

Tlf 40 00 52 00 

Faks 51 53 40 03 

 

www.rogaland-revisjon.no 

 

www.rogaland-revisjon.no  
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Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

041/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Forberedelse av bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekter for levering 2017 
 

Sammendrag: 
1.          Innledning 
 
I kontrollutvalgets årsplan er det planlagt forberedelse av bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekter 
med levering i 2017. 
 
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. 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter kan bestilles av Rogaland Revisjon. Kontrollutvalget har også 
anledning til å bestille slike prosjekter av andre leverandører. 
 
Bestilling og gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter foregår i tre ledd.  
 

i. Kontrollutvalget vedtar i møte å bestille et forslag til mandat (prosjektbeskrivelse) på et konkret 
prosjekt.  

 
ii. Revisor  leverer  forslag  til prosjektmandat  i påfølgende eller  senere møte. Mandatet angir de 

sjekkpunkter og spørsmål en ønsker besvart i rapporten. 

      Kontrollutvalget vedtar endelig mandat og bestiller leveransen. 
 

iii. Revisor fremlegger rapport i senere møte iht. bestilling. 

 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 er nå vedtatt og forslag til plan for selskapskontroll skal 
behandles i møtet 29. aug. for videre behandling i formannskap og kommunestyre. Det er 
erfaringsmessig rom for 2 forvaltningsrevisjoner eller 1 forvaltningsrevisjon og 1 selskapskontroll per 
år innenfor budsjettrammene. Dette varierer etter omfanget av det enkelte prosjekt/mandat.  
 
2.          Forslag til bestilling av prosjektmandat 
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Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget vedtar å bestille mandat for ett 
forvaltningsrevisjonsprosjekt til kontrollutvalgets møte i november. Det foreslås at kontrollvalget 
bestiller mandat for prosjektet «PP Tjenesten og samarbeid med skole og barnehage.» som er 
førsteprioritet i planen. 
  
 

Nr.  Område 

1.  PP Tjenesten og samarbeid med skole og barnehage 

2.  Bosetting og integrering av flyktninger 

3.  Sosiale tjenester / NAV 

4.  Helsestasjon og skolehelsetjenesten 

5.  Selvkost tekniske tjenester 

6.  Oppfølging av politiske vedtak 

7.   Eigersund Næring og havn. 

8.  Pleie og omsorg 

9.  Effektivisering og forenklinger 

10.  Brannvesenet 

11.  Etikk og varsling 

 
 
 
3.          Vurdering av nytt prosjekt i novembermøtet 
 
Det er som nevnt over rom for ytterligere en forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll i 2017. 
 
Sekretariatet vil fremme egen sak med forslag om bestilling av prosjekt til kontrollutvalgets møte 28. 
november, men vil allerede nå informere om følgende: 
 
Sekretariatet har blitt gjort oppmerksom av Rogaland Revisjon på at kontrollutvalgene i Lund og 
Sokndal kommuner har fremmet ønske om en forvaltningsrevisjon av Dalane Barnevern, og da særlig 
driftsmessige/økonomiske forhold. Disse kommuner har inngått et vertskommunesamarbeid med 
Eigersund. Etter samarbeidsavtalen er det kontrollutvalget i Eigersund kommunen som har er tillagt 
myndigheten etter kommunelovens § 77 og som må fatte vedtak om en forvaltningsrevisjon på dette 
området, som da vil gjelde alle kommunene.  
 
Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av barnevernet for Eigersund kommune i 2015. Dette 
prosjektet hadde imidlertid hovedfokus på de faglige sider av tjenestetilbudet, og ikke på de rent 
driftsmessige og økonomiske forhold i virksomheten. I lys av at kontrollutvalgene i de to andre 
deltagerkommune nå ønsker å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av barnevernet bør 
kontrollutvalget vurdere å prioritere et slik prosjekt. Dertil kommer at revisor i sin interimrapport for 
2015 påpekte sviktende rutiner for oppfølging av refusjonsinntekter i barnevernet. Kontrollene 
avdekket et tap på kr 560.036 for 2016. Dette er et tema som vil være naturlig å følge opp i en 
forvaltningsrevisjon som kan ha fokus på økonomisk styring, drift og internkontroll.  
 
Kontrollutvalget har fullmakt til å gjøre endringer og omprioriteringer i planen for 
forvaltningsrevisjon, og bør vurdere å prioritere et slikt felles prosjekt. Kontrollutvalget må i tilfelle 
koordinere seg med kontrollutvalgene i de to andre kommunene og avklare en evt. bestilling mht. 
prosjektrammer, mandat og kostnadsfordeling ‐ med påfølgende vedtak i alle kontrollutvalg. 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalgets leder og sekretariatet i samråd går i dialog med 
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kontrollutvalgene i Lund og Sokndal kommuner før neste møte og undersøker dette. 
 
En kommer nærmere tilbake til saken til kontrollutvalgets møte i november eller alternativt første 
møte i 2017. 
 
 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller forslag til mandat for forvaltningsrevisjon av «PP Tjenesten og 
samarbeid med skole og barnehage» fra Rogaland Revisjon til kontrollutvalgets møte i 
november 2016. 

 
2. Kontrollutvalget innleder en dialog med kontrollutvalget i Lund og Sokndal kommuner om en 

mulig forvaltningsrevisjon av Dalane Barnevern. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Avgjøres av kontrollutvalget. 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
Fremgår av sammendrag. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Fremgår av saken. 
 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 

Alternative løsninger:  
Fremlegges ikke. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  22.08.2016 
Arkiv: : FE ‐ 033 
Arkivsaksnr.: 15/1084 
Journalpostløpenr.: 16/26404 

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

 
Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

042/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Saker under oppfølging pr. august 2016 
 

Sammendrag: 
Fast orienteringssak. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Tas til orientering. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Avgjøres av kontrollutvalget. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
  

Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger.
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

486064  Saker under oppfølging per aug 2016 
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SAKER OG FORVALTNINGSREVISJONER TIL OPPFØLGING
REF. SAK/RAPPORT ANSVARLIG MERKNAD/

VEDTAK
FRIST - STATUS

KON-015/15
KS-037/15
KS-043/16 pkt. 5.

Oppfølging av selskapskontroll i 
Dalane Miljøverk IKS

Kommunens 
representanter til DIM.

Kommunens 

representanter til DIM 

bes om å gi en 

oppdatering som angitt i 

KS-037/15.

Frist kontrollutvalgets 
møte 29. aug. og 
kommunestyremøte 26. 
sept.

KON-013/16 (2) Kommunens dialog med NAV om 
lærlingplasser

Rådmannen Orientering om 
kommunens dialog med 
NAV.

Ingen frist. 

Under oppfølging.

KON-023/16 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter -
generell

Rådmannen Statusoppdatering til på 

forvaltnings-revisjoner i 

forrige KU-periode

Bestilt til 
kontrollutvalgets møte 
28.11.16

KON-027/16
KS-044/16 

Oppfølging av rapporten 
Eierskapsforvaltning i Eigersund 
kommune

Rådmannen og 
ordfører

Rådmannen og ordfører 

bes om å ta initiativ til å 

følge opp de anbefalinger 

som fremgår av 

rapporten 

«Eierskapsforvaltning» og 

fremme sak med forslag 

til oppfølgingstiltak for 

kommunestyret 19.12.16.

Kommunestyremøte 
19.12.16

KON-020/16,
031/16, 046/16

Oppfølging av forvaltningsrevisjon av 
barnevernet 

Rådmann
v/kommunalsjef Kultur 
og oppvekst

Statusoppdatering og 

oppflg. Sviktende rutiner 

knyttet til fakturering av 

refusjonsinntekter i Dlane

Barnevern.

Kontrollutvalgets møte 
28.11.16
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  22.08.2016 
Arkiv: : FE ‐ 216, FE ‐ 033, TI ‐ &30 
Arkivsaksnr.: 16/993 
Journalpostløpenr.: 16/26416 

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

 
Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

043/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 
 

Sammendrag: 
 
Kontrollutvalget traff i møte 7. juni (sak 026/16) vedtak om innstilling til kommunestyret på forslag til 
plan for forvaltningsrevisjon 2016‐2019. Kommunestyret traff i møte 20. juni slikt vedtak: 
 
KS‐043/16 

 
1. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016‐2019 vedtas i prioritert rekkefølge innenfor 
   følgende områder: 

 
1. PP Tjenesten og samarbeid med skole og barnehage 
2. Bosetting og integrering av flyktninger  
3. Sosiale tjenester/NAV 
4. Helsestasjon og skolehelsetjenesten 
5. Selvkost tekniske tjenester 
6. Oppfølging av politiske vedtak 
7. Eigersund Næring og Havn KF 
8. Pleie og omsorg 
9. Effektivisering og forenklinger 
10. Brannvesenet 
11. Etikk og varsling 

 
2. For øvrig vises det til de øvrige temaer i saksutredningen, og som kan være aktuelle å  
   trekke inn ved en rullering av planen. 

 
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, endringer og 
    rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016‐2019 i perioden. 

 
4. (gjentagelse av pkt. 3) 

 
5. Kommunens representanter til DIM bes om å gi en oppdatering som angitt i KS‐037/15 til   
    kontrollutvalgets møte 29. august og kommunestyrets møte 26. september. 

 
Den eneste endringen i planen gjelder omprioritering. Selvkost tekniske tjenester er flyttet opp fra 
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nr. 10 til nr. 5. i prioritetsrekkefølgen. For øvrig ble kontrollutvalgets resterende forslag vedtatt. I 
tillegg til behandling av planen vises det til pkt. 5 i vedtaket som retter seg mot oppfølgingen av 
selskapskontroll i DIM. 
 
Vedlagt følger oppdatert plan for selskapskontroll 2016‐2019 i samsvar med kommunestyrets vedtak 
samt utskrift av kommunestyrets vedtak. 
 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Plan for forvaltningsrevisjon 2016‐2019 tas til etterretning og videresendes kommunestyret til 
orientering. 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Avgjøres av kontrollutvalget. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 

Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

486086  Overordnet analyse Plan for selskapskontroll 2016‐2019 
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Denne analysens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte og administrasjo-

nen i kommunen.  

 

Analysen er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre 

interesserte.  

 

Det understrekes at analysen er på et overordnet nivå. Nærmere undersøkelser av ve-

sentlighet og risiko vedrørende kommunens selskaper, kan medføre at også andre for-

hold kommer frem. 

 

Innhold .................................................................................................................. 3 

1 Innledning ............................................................................................. 4 

1.1 Hjemmel for selskapskontroll ............................................................ 4 

1.2 Aktuelle organisasjons- og selskapsformer ...................................... 5 

1.3 Formålet med selskapsdannelser og valg av selskapsform ........... 6 

1.4 Selskaper omfattet av selskapskontroll ............................................. 7 

1.5 Foreninger og stiftelser ........................................................................ 8 

1.6 Vesentlighet og risiko i selskaper eid av kommuner ...................... 9 

1.7 Metode for gjennomføring av analysen .......................................... 10 

1.8 Hyppighet av selskapskontroller ..................................................... 10 

1.9 Selskaper/virksomheter ikke underlagt selskapskontroll ........... 10 

1.10 Lovendringer og trender vedrørende kommunale selskaper ...... 11 

2 Selskapenes vesentlighet og risiko ................................................... 15 

2.1 Kommunens selskaper ...................................................................... 15 

2.2 Heleide aksjeselskaper ...................................................................... 16 

2.3 Interkommunale selskaper ............................................................... 18 

2.4 Deleide aksjeselskaper ....................................................................... 20 

2.5 Andre selskapsformer ....................................................................... 21 

2.6 Indirekte eierskap............................................................................... 22 

3 Forslag selskapskontroller ................................................................. 23 

3.1 Utførte selskapskontroller 2004-2015 .............................................. 23 

3.2 Forslag selskapskontroller 2016-2019 .............................................. 24 
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Oversikt over lovhjemler 

Iht. kommuneloven § 77.5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvalt-

ningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Det er inn-

synsrett i heleide (fylkes)kommunale selskaper iht. kommuneloven § 80. Nærmere be-

stemmelser om selskapskontroll fremkommer av kontrollutvalgsforskriften. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 13 (vår utheving) 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennom-

føring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommu-

nens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 

sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 

selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan dele-

gere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Selskapskontrollen i det enkelte selskap 

Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter (eierskapskontroll og forvalt-

ningsrevisjon). Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll, jf. 

kontrollutvalgsforskriften § 14.1. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommu-

nens/fylkeskommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eier-

interessene gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forut-

setninger. Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll, jf. kontroll-

utvalgsforskriften § 14.2, og er nærmere omtalt i den kommunale revisjonsforskriften.  

 

Figur 1 Lovhjemler for selskapskontroll 
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Nedenfor har vi tatt med en figur som viser hvordan kommunen kan velge å organise-

re sin egen virksomhet. Organiseringen øverst gjelder kommunen som «eneeier», mens 

organiseringen nederst omfatter flere kommuner eller andre eiere. Muligheten til eier-

styring er sterkest til venstre i figuren, for så å falle bortover.  

 

Figur 2 Kommunal virksomhetsorganisering 
Kilde: Agendum strategi og ledelse AS (redigert) 

 

 
 

 

Figuren viser lovhjemler for de aktuelle organisasjons- og selskapsformer. Etat 

/avdeling e.l. og institusjon er virksomheter i selve kommunen. Etat/avdeling e.l. er 

den vanlige organiseringen i en kommune. Institusjon er en kommunal enhet organi-

sert med eget styre. Slike enheter er av mer samfunnsmessig karakter (eksempelvis 

skole, helseinstitusjon o.l.).  

 

Etablering av kommunale foretak er en beslutning om hvordan kommunen vil organi-

sere sin egen virksomhet og tjenesteproduksjon på. Kommunalt foretak er en organisa-

sjonsform som er utformet med tanke på organisering av mer forretningspreget virk-

somhet, men hvor det allikevel er et ønske om å knytte virksomheten tettere opp til de 

sentrale kommunale organene.1 Formålet med etableringen kan være begrunnet i sær-

lovgivning eller ønsket om å skille ut utførerleddet. 

 

Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et mar-

ked med risiko- og konkurranseeksponering.  

1 Kommunalt foretak avløste i sin tid den gamle organisasjonsformen kommunal bedrift i kommuneloven § 11. 
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IKS-formen kan anses godt tilpasset for virksomheter som håndterer kommunale opp-

gaver i egenregi for eierne (deltakerne) og hvor det ellers ikke er aktuelt med fortjenes-

te/utbytte (typisk virksomheter som driver med kultur, idrett eller under selvkostre-

gimet). Slike selskap opprettes gjerne når dette gir en effektivitet i kommunenes tjenes-

teproduksjon. Dersom det drives næring med fortjeneste/utbyttemuligheter i et IKS, 

vil dette ofte være skilt ut i heleide datterselskaper som er aksjeselskaper.  

 

Interkommunalt samarbeid gjelder selskaper til løsning av felles kommunale oppga-

ver. Dette står to steder i figuren. Dette skyldes at samarbeidet både kan være en del av 

kommunen eller et eget juridisk selskap (IS). Hvorvidt et interkommunalt samarbeid er 

et eget juridisk selskap, avhenger av selskapets selvstendighet i forhold til kommune-

ne.  

 

Samvirkeforetak, samkommune og vertskommune er egne organisasjonsformer. Sam-

virkeforetak er eid og styrt av medlemmene som har nytte av den virksomhet som dri-

ves. Det er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og fiskeri, men har vært 

lite brukt av kommunene. Samkommune er et forpliktende samarbeid inngått mellom 

to eller flere kommuner for å løse felles oppgaver. Det er nesten ingen kommuner or-

ganisert som samkommune og organisasjonsformen er på veg ut. Den ble opphevet av 

Stortinget i april 2016. Dette skyldes arbeidet med kommunereformen hvor kommune-

sammenslåing anses som et bedre alternativ enn samkommune. Vertskommune går ut 

på at flere kommuner overlater til en bestemt kommune – vertskommune – å utføre 

oppgaver for disse kommunene. Vertskommune er en del av kommunen.  

 

Opprettelsen av foreninger og stiftelser har ett eller flere bestemte formål. Dette kan 

være av humanitær, sosial, økonomisk eller annen art. 

 

 

De fleste kommunale selskapsdannelser er et resultat av en fellessatsing av kommune-

ne. Ofte vil det ligge flere motiver til grunn for at kommunene etablerer et foretak eller 

selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med andre. 

 

Motiver for kommunens eierskap i det enkelte selskap (selskapsdannelsen) og valg av 

selskapsform fremkommer av saksutredningene som i sin tid ble utarbeidet. Det sam-

me gjelder kommunens motiver for å gå inn på eiersiden i eksisterende selskaper. Det-

te siste vil kunne være aktuelt fra tid til annen. Eierne står ganske fritt i valg av sel-

skapsform. Aksjeselskapsformen er imidlertid lovkrav/anbefaling for en rekke typer 

virksomheter (energiproduksjon, arbeidsmarkedsbedrifter og bompengeselskaper).  
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Selskapsdannelsene begrunnes gjerne i fem ulike motiver. Vi har listet disse opp i ta-

bellen nedenunder. Motivene for etableringen av selskaper er imidlertid ofte sammen-

satte.  

 

Tabell 1 Kommunenes motiver for eierskap 

 

Motiver for eierskap (kommunale selskaper):  

 Finansielt motivert (økonomisk utbytte/redusert økonomisk risiko)  

 Effektivisering av tjenesteproduksjonen (fellesløsninger)  

 Samfunnsøkonomisk motivert (samfunnsøkonomiske resultater)  

 Politisk motivert (posisjonere kommunen/regionen) 

 Regionalpolitisk motivert (posisjonere regionen) 

 

Etablering av datterselskaper 

Datterselskap etableres gjerne som følge av at en ønsker å skille ut spesifiserte deler av 

virksomheten, hvor oppfølging med egne regnskaper og rapporteringer anses hen-

siktsmessig. Et annet forhold er at dette også skal motvirke kryssubsidiering. I tillegg 

kan det være risikomessige og skattemessige grunner. Oppretting av datterselskap fo-

retas av morselskapet, men må være hjemlet/tillatt iht. vedtekter/selskapsavtaler. Det-

te trenger ikke stå direkte. Det kan formuleres som at selskapet kan delta/investere i 

andre samarbeidspartnere/selskaper som har tilknytning til formålet. Eierne i morsel-

skapet vil normalt ikke godkjenne selve opprettingen. 

 

 

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i 

andre lover enn kommuneloven samt interkommunale samarbeid etter kommuneloven 

og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskaper (AS), interkommunale 

selskaper (IKS), samvirkeforetak (SA) samt nevnte interkommunale samarbeid (IS). 

Samvirkeforetak er ikke nevnt i kommuneloven § 80 (se nedenfor) og de er nok derfor 

så langt ikke omfattet av innsynsbestemmelsen i kommuneloven.  

 

Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er kommunale foretak (KF), interkommunale 

samarbeid som ikke er egne rettssubjekt og vertskommuner. Slike virksomheter vil 

imidlertid kunne kontrolleres som en del av kommunen på samme måte som etat 

/avdeling e.l. og institusjon. Heller ikke foreninger og stiftelser er omfattet av regel-

verket om selskapskontroll ettersom de er selveide. Det kan likevel være innsynsrett 

her iht. vedtekter eller gjennom vilkår for kommunale tilskudd. 
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Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets 

omfang eller av hvem som er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan 

imidlertid bli påvirket av dette.  

 

Det vises her til kommuneloven § 80: 

I interkommunale selskaper, i interkommunale styrer2 og i aksjeselskaper der en kom-

mune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommu-

ner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommu-

nens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 

som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret 

og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kon-

trollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 

 

Vi kaller selskaper iht. kommuneloven § 80 for heleide selskaper. Andre selskaper kal-

ler vi deleide selskaper. I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere (typisk 

private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn etter lovreglene. 

Dette gjelder uansett hvor liten/stor de andre eiernes eierandeler er. I slike tilfeller må 

selskapskontrollen basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet inn-

syn etter særskilt avtale med de øvrige eierne. Innsynsrett kan en sjelden gang være 

regulert i selskapenes vedtekter.  

 

 
Foreninger og stiftelser3 er selveide, og eierstyring kan derfor i prinsippet ikke foretas. 

Begrepet «foreninger» omfatter mange forskjellige typer av sammenslutninger. Felles 

for dem alle er at det ikke er ett eget lovverk som regulerer «foreningsretten» eller de 

juridiske spørsmål knyttet til slike foreninger. For stiftelser et det utarbeidet ett eget 

lovverk. I stiftelsesloven § 7 er det bestemmelser om stiftelsestilsyn, som skal føre til-

syn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens ved-

tekter og stiftelsesloven. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre or-

ganer enn styre og daglig leder, jf. stiftelsesloven § 36. Her står det bl.a. at disse orga-

nene kan få tildelt myndighet til å velge/avsette styremedlemmer, føre tilsyn eller be-

slutte gransking av stiftelsen. 

 

2 Interkommunale styrer er her interkommunale samarbeid som er eget rettssubjekt. 
3 En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse. Næringsdrivende stiftelser har nærings-
virksomhet som formål eller driver med næringsvirksomhet direkte eller indirekte, jf. stiftelsesloven § 4. Et legat er ikke 
så ulikt en stiftelse, men det er ikke noen selskapsform. Et legat har som formål å tildele midler fra en pengegave til per-
soner som oppfyller bestemte kriterier. 
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 Hvor viktig er selskapet for kommunens målsettinger? 

o Økonomisk bidragsyter til kommunen 

o Forvalter store verdier for kommunen 

o Leverer viktige kommunale tjenester 

o Oppnår et politisk mål for kommunen 

  

 Hvor stor risiko er det for at formålet med eierskapet ikke nås? 

o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger 

o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunenes eierstrategier og 

vedtatt eierstrategi for selskapet (for selskaper som har dette) 

o Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke 

gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

o Risiko for manglende politisk styring med oppgaver/tjenester som utføres 

av selskapet på vegne av kommunene 

o Risiko for at selskapet ikke drives i tråd med lover og regler (herunder lov-

regler om offentlige anskaffelser, offentlighet og arbeidsmiljø/HMS) 

o Risiko for manglende åpenhet/meroffentlighet om selskapets virksomhet 

o Risiko for at tjenestetilbudet og de leverte tjenestene ikke er tilfredsstillende 

o Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 

o Risiko for at svake driftsresultater, store budsjettoverskridelser eller store 

investeringer medfører redusert avkastning/utbytte, økte kommunale til-

skudd til driften eller behov for kapitalinnskudd 

 

Det nevnes også risikoer vedrørende rolleblandinger/inhabilitet, samhandlingen mel-

lom selskaper i konsern og tilknyttede selskaper, praktisering av selvkostregler, skille 

mellom selvkostdel og næringsdel (herunder om kryssubsidiering), større investe-

ringer, deltagelse i andre selskaper og etablering av datterselskaper. 

 

Her er det listet opp mange ulike typer risikoer. Dette er generelle risikoer. Risikoene i 

punkt 2 (tabellene) tar for seg konkrete risikoer ut fra det som står i selskapenes siste 

årsberetninger, innspill fra rådmennene og ordførerne, informasjon fra den interkom-

munale eierskapsgruppen4 og vår egen informasjon. Men ved selskapskontroll av det 

enkelte selskap, vil alle risikoene være aktuelle som problemstillinger. 

4 Den interkommunale eierskapsgruppen er administrativ og består av kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, 
Sandnes, Sola, Stavanger og Time, samt Rogaland fylkeskommune. Administrasjonene/rådmennene har her et løpende 
samarbeid. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging av selskaper med flere eiere, og bidrar til kom-
petanseoverføring knyttet til prinsipper og retningslinjer for deltakernes eierstyring. Eierskapspolitiske problemstilling-
er diskuteres og det utarbeides felles svar, brev og saksutredninger i saker på området. For selskaper som kommunene 
eier sammen, utarbeides det forslag til felles eierstrategier. Forslagene utarbeides i samråd med selskapene. 
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Vi har gjennomført følgende prosess: 

 Innhentet oversikt over kommunens eierskap (selskapene) 

o Dette gjelder både heleide og deleide selskaper 

 Utarbeidet oversikt over selskapene 

o Selskapenes formål (iht. BR-Registrene) 

o Selskapenes vesentlighet ut fra: 

 Vår vurdering av selskapenes betydning for kommunen 

 Innspill fra rådmennene og ordførerne 

o Risikomomenter i selskapene ut fra: 

 Selskapenes årsberetninger for 20155 

 Innspill fra rådmennene og ordførerne 

 Informasjon fra den interkommunale eierskapsgruppen 

 Vår kjennskap til risikoer vedrørende selskapene 

 På dette grunnlag har KU satt opp forslag til selskapskontroller (jf. punkt 3.2) 

 

 
Alle selskaper bør kontrolleres i løpet av en viss periode for å sikre at de forholder seg 

til lovregler (offentlighetsloven, lovregler om offentlige anskaffelser og andre lover 

som måtte være aktuelle). Det samme gjelder politiske vedtak og føringer for selskape-

ne. Disse forholdene er et risikoområde når en kommer langt nok ut eller bort fra 

kommunestyrene/fylkestingene. I punkt 2 har vi listet opp alle kommunens selskaper 

og i punkt 3.1 fremgår det hvilke av disse selskapene som har hatt selskapskontroller. 

 

 

Som nevnt foran i punkt 1.4 er kommunale foretak, interkommunale samarbeid som 

ikke er egne rettssubjekt, vertskommunesamarbeid, foreninger og stiftelser utenfor 

rekkevidden av selskapskontroll. Kommunale foretak, interkommunale samarbeid 

som ikke er egne rettssubjekt og vertskommunesamarbeid vil kunne kontrolleres som 

en del av kommunen på samme måte som etat/avdeling e.l. og institusjon, mens fore-

ninger og stiftelser kan kontrolleres dersom det er innsynsrett iht. vedtekter eller gjen-

nom vilkår for kommunale tilskudd.  

 

Kontrollutvalget vil i planperioden ta nærmere stilling til hvilke selskaper/virksom-

heter som her skal kontrolleres. Dette ligger under forvaltningsrevisjonen. 

 

5 Spesielt styreberetninger (det som står om risikoer/utfordringer), de økonomiske resultater og revisors beretninger. 
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Foreslåtte lovendringer har betydning for rammevilkårene til kommunale selskaper. 

 

Det er på høring ny kommunelov med høringsfrist 06.10.16. Lovutvalget har her kom-

met med forslag til en del endringer vedrørende kommunale selskaper. 

 

Ny overordnet bestemmelse og nye samarbeidsformer 

Utvalget foreslår å ta inn en overordnet bestemmelse i loven (kapittel 17) som slår fast 

at kommuner kan samarbeide om å utføre felles oppgaver. Det foreslås også to nye 

samarbeidsformer til erstatning for interkommunalt samarbeid etter § 27 i gjeldende 

kommunelov. Dette er regionråd (kapittel 18) og oppgavefellesskap (kapittel 19). Re-

gionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle samfunns-

spørsmål på tvers av kommunegrensene i den region rådet representerer. De skal ikke 

være tjenesteproduserende organer. Kommunale oppgavefellesskap er beregnet på 

samarbeid om enkeltstående tjenester. Modellene er ment å være enklere samarbeids-

ordninger sammenlignet med f.eks. samarbeid etter lov om interkommunale selskaper. 

 

Lovkrav om eierskapsmelding 

Utvalget foreslår i kapittel 27 å innføre et krav om at kommunene skal utarbeide eiers-

kapsmelding for virksomhet som drives i selskaper mv. Eierskapsmeldingen skal utar-

beides minst én gang i valgperioden og skal også omfatte kommunale foretak. 

 

Kommunale foretak 

Utvalget foreslår at medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret ikke skal kun-

ne velges til styret i kommunale foretak. Dette for å unngå uheldige dobbeltroller. 

 

Det har vært på høring endringer i IKS-loven med høringsfrist 20.02.15. Endringer er 

enda ikke satt i verk. 

 

Høringsnotatet inneholder forslag om at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye reg-

ler om begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper 

kan tas under ordinær konkursbehandling. Det foreslås også andre endringer i IKS-

loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om sel-

skapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede an-

svaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal 

ha en forsvarlig egenkapital.  

 

De foreslåtte endringer er en konsekvens av å gjøre tilpasninger til regelverket om of-

fentlig støtte ved å sikre mest mulig like konkurransevilkår mellom offentlige og priva-
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te aktører som opptrer i markedet. KMD sin foretrukne løsning er å åpne for at et IKS 

kan gå konkurs, kombinert med at det det innføres begrenset deltakeransvar, samt stil-

les krav om at selskapet til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital ut fra risikoen 

ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Ved sin høringsuttalelse ber KS depar-

tementet vurdere nærmere om ikke det er en bedre løsning å reservere IKS-formen for 

virksomheter som er av ikke-økonomisk karakter. 

 

Det har vært på høring evaluering av offentlighetsloven med høringsfrist 25.05.16. Hø-

ringsinstansene ble bedt om å komme med innspill og kommentarer til evaluerings-

rapporten. 

 

Til departementets6 videre arbeid med dette har KS Bedrift gitt følgende innspill: 

 Vi ber departementet gjøre en vurdering av om det fortsatt er behov for at offent-

lighetsloven gjelder for kommunalt eide bedrifter. 

 Dersom departementet vurderer det slik at offentlighetsloven fortsatt skal gjelde 

for kommunalt eide bedrifter, ber vi om:  

o At man ser nærmere på om loven kan klargjøres, bl.a. hva som ligger i at 

virksomheten «hovedsakelig» driver næringsvirksomhet. 

o At departementet vurderer om det kan være hensiktsmessig med et gene-

relt unntak for de minste offentlig eide bedriftene. 

 

NIBR-rapporten om «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt 

eierskap» foreslår bl.a. å inkludere eierskapsmelding og eierstrategi i kommuneplanens 

samfunnsdel. Da vil eierskapspolitikken bli gjennomgått hvert år når kommuneplanen 

skal rulleres. Eierskapspolitikken vil få en forankring i brede politiske prosesser, der 

sakene blir lagt fram for sentrale politiske organer og berørte interesser, og de vil være 

offentlige.  

 

Iht. NIBR-rapporten viser forskning at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for 

at de folkevalgte skal kunne ivareta sine roller på en god måte. Det anbefales at kom-

munene utvikler kompetanse i det administrative apparatet knyttet til den folkevalgte 

eierstyringen, både for utvikling av rutiner og prosedyrer, og for å følge med på opp-

gavene og virksomhetene, og for å gi råd til folkevalgte om eierskapspolitikken. 

 

Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det 

som er lovpålagt.  

 

6 Justis- og beredskapsdepartementet. 
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Kommunale selskaper forvalter fellesskapets verdier. De leverer grunnleggende tjenes-

ter til innbyggerne og er viktige kompetansemiljøer i sine lokalsamfunn. Dette stiller 

krav til etisk og forsvarlig drift. Bedriften må ha en arbeidskultur som sikrer at man 

følger lover og regler samt at man drøfter etiske problemstillinger når de oppstår.  

 

Store selskaper som følger regnskapsloven er i årsberetningen pliktige til å ta med en 

redegjørelse av hvordan de håndterer samfunnsansvar.7 Selskapsansvar er gjerne også 

en av kommunenes overordnede eierstrategier og dermed omtalt i eierskapsmeldingen 

og eierstrategien for det enkelte selskap (for de selskaper som har dette). 

 

Offentlig støtte er direkte eller indirekte økonomiske fordeler fra det offentlige. Offent-

lig støtte er som hovedregel forbudt, men det finnes en rekke unntak. Bakgrunnen for 

forbudet er et ønske om konkurranse på like vilkår, og støtte som virker konkurran-

sevridende eller proteksjonistisk er derfor forbudt. 

 

Gjennom næringspolitikken kan myndighetene ta i bruk flere typer virkemidler. De 

kan f.eks. tilrettelegge for næringsvirksomhet, sikre kapitaltilgang for deler av næ-

ringslivet og drive aktivt eierskap. Ved alle disse tiltakene kan det offentlige komme i 

konflikt med regelverket om offentlig støtte. Det nevnes spesielt kapitaltilførsler, lån og 

garantier til offentlig eide selskaper.  

 

Stikkordet er ellers kryssubsidiering, som betyr at midler blir flyttet fra skjermet til 

konkurranseutsatt virksomhet. Det offentlige må treffe tiltak for å hindre at kryssubsi-

diering skjer. 

 

Politikere og administrasjonen bør tidlig stille spørsmålet om en planlagt støttetildeling 

er omfattet av regelverket om offentlig støtte, og i så fall, hvilke muligheter og be-

grensninger som finnes. 

 

OPS (offentlig privat samarbeid) 

Næringslivet ønsker ofte at myndighetene går inn på eiersiden i større prosjekter for å 

kunne tiltrekke seg mer kapital enn de er i stand til på det private markedet. Det finnes 

forskjellige typer samarbeid mellom offentlige og private organer, hvorav offentlig 

privat samarbeid (OPS) er et eksempel. Samarbeidet kan medføre at et selskap lettere 

kan etablere seg på et marked. Dermed får selskapet en forretningsmessig fordel i for-

hold til andre firmaer som ønsker å etablere seg på det samme markedet. Nytten av 

samarbeidet kan dermed innebære en økonomisk fordel for selskapet som må vurderes 

opp mot regelverket om offentlig støtte. 

 

  

7 Det vises til regnskapsloven § 3-3 c. 
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Egenregi/Offentlig-offentlig interkommunalt samarbeid 

Det offentlige står fritt til å organisere sin virksomhet på den måten de finner mest 

hensiktsmessig for å løse sine oppgaver. De står fritt til å bestemme om de vil bruke 

eksterne leverandører eller om de vil bruke egne ressurser. I det siste tilfellet sier man 

at det offentlige utfører oppgaven/tjenesten i egenregi. Dette kan gjøres alene - eller 

sammen med andre (fylkes)kommuner eller staten (offentlig-offentlig samarbeid). Det 

er her flere måter å organisere samarbeidet på. Ulike typer selskapsdannelser er noen 

av dem. Støttereglene gjelder også slike selskaper dersom de driver økonomisk virk-

somhet, men det er unntak for lovreglene om offentlige anskaffelser når selskapet utfø-

rer sine oppgaver/tjenester i såkalt egenregi for eierne. For at det skal være egenregi 

kreves det at eier (oppdragsgiver) har kontroll med virksomheten og at omsetningen i 

all hovedsak skjer til eierne. Private eierandeler uansett størrelse utelukker egenregi. 

 

KS har siden 2009 utarbeidet anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. 

Siste versjon er fra november 2015 og inneholder 21 anbefalinger. Under hver anbefa-

ling er det gjerne flere forhold som tas opp og anbefales. Anbefalingene justeres og re-

videres etter behov. De dekker i utgangspunktet områder som ligger i en gråsone mel-

lom lovregulering og etablert praksis. Anbefalingene gjelder aksjeselskaper (AS), inter-

kommunale selskaper (IKS) og foretak etter kommunelovens kapittel 11. Men de kan 

selvsagt også brukes/tilpasses ved andre selskapsformer. 

 

Som en del av selskapskontrollene ser vi på det som står i KS sine anbefalinger og 

hvordan dette er fulgt opp av eierne og selskapet. Flere kommuner har valgt å ta inn 

sitt forhold til anbefalingene i sin eierskapsmelding. 

 

De tre anbefalingene som går på obligatorisk opplæring av og informasjon til folke-

valgte, utarbeidelse av eierskapsmeldinger samt eierorganets sammensetning og funk-

sjon ser vi på samlet for alle selskaper tilhørende en kommune ved såkalte eierskaps-

forvaltningsprosjekter. Alle «våre» kommuner har nylig hatt/vil snart ha eierskapsfor-

valtningsprosjekter. Opplæring av og informasjon til folkevalgte om eierstyring og sel-

skapsledelse kan også foregå i selskapene. De store og viktige selskapene har gjerne 

dette. 

 

Etikkutvalget i KS har nylig drøftet utfordringer til en del etiske utfordringer og gitt 

noen råd knyttet til kommunens rolle som eier. Blant anbefalingene er at folkevalgte 

ikke bør sitte i styret for kommunalt eide foretak og selskap og at kommunestyret bør 

kjenne til utfordringer som kan oppstå når folkevalgte sitter som styremedlemmer i 

disse.  
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Det understrekes at analysen er på et overordnet nivå. Nærmere undersøkelser av vesentlighet 

og risiko vedrørende kommunens selskaper, kan medføre at også andre forhold kommer frem. 

Det vises til punkt 1.7 om vår metode for gjennomføring av analysen. Selskaper som kan anses 

mindre vesentlige for kommunen og hvor risikoen synes liten, er bare listet opp i oversikten.  

 
Kommunen er direkte eier i 15 selskaper. Analysen dreier seg mest om kommunens 

aksjeselskaper og interkommunale selskaper (9 selskaper). En del viktige kommunale 

formål/tjenester ligger i disse selskapene. Analysen omfatter videre det direkte eier-

skapet (selskapene). Det tas ikke med datterselskaper etc. Men datterselskaper etc. er 

inkludert ved ev. selskapskontroller i morselskapene, jf. punkt 3.1 andre avsnitt og 

punkt 2.6. Det er i all hovedsak drift som er lagt i datterselskaper. Vi tar heller ikke 

med selskaper som kommunen måtte eie som en del av sin finansforvaltning (typisk 

aksjefond). Dette er kortsiktige aksjeplasseringer hvor eierstyring ikke er relevant. 

 

Selskapenes vesentlighet 

Selskapenes formål, og om selskapene er heleide/tilnærmet kommunalt heleide, vil 

være av betydning for i hvilken grad selskapene kan anses som vesentlige. Vi har vur-

dert selskapene Lyse AS og Dalane Energi IKS til å ha svært høy vesentlighet. Dette 

skyldes selskapenes formål og betydning for kommunen.  

 

Meningene om selskapenes vesentlighet vil gjerne kunne sprike alt etter hvem en spør. 

Eksempelvis kommunens administrasjon og politikere, de ansatte i selskapene, bru-

kerne av selskapene og meninger om dette for øvrig. Samme selskap vil dessuten kun-

ne ha ulik vesentlighet i den enkelte kommune. 

 

Selskapenes formål 

Selskapenes formål er nedtegnet i formålsparagrafene i vedtektene/selskapsavtalene 

og er felles for eierne. Formålene spenner over flere typer virksomheter, men de er 

primært regionalrettet. Det nevnes spesielt energi, renovasjon, næringsutvikling, kul-

turformål og arbeidsmarkedsbedrifter. 

 

Selskapenes vedtektsfestede formål er tatt fra BR-registeret. For Interkommunalt Arkiv 

i Rogaland IKS, Dalane Kystutvikling AS og Opplæringskontoret i Dalane SA har vi 

tatt med et utdrag fra formålene.  
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 

Risiko 

Lyse 2,95 % Skape verdier for kundene, eierne 
og samfunnet. Sørge for en sikker 
og rasjonell energiforsyning til 
selskapets kunder. Være en kun-
deorientert, konkurransedyktig 
aktør og en attraktiv samarbeids-
partner. Kunne tilby kundeløs-
ninger som gir kunden valgfrihet 
og mulighet for effektive og mil-
jøvennlige energiløsninger. Delta i 
næringsutvikling og næringsvirk-
somhet med relevans til kjerne-
virksomhetene, enten selv eller i 
samarbeid med andre, gjennom 
etablering, aksjekjøp, sammen-
slutninger mv. 

 Risikobildet i sel-
skapet er svært 
sammensatt. Dette 
gjelder både sel-
skapets økonomiske 
drift og forsynings-
sikkerhet (strøm, 
internett etc.).  
 
Det skal foretas 
omfattende investe-
ringer i nytt led-
ningsnett på Nord-
Jæren de kommen-
de årene. 
 
Lyse har foretatt 
store investeringer 

på gamle og nye 
forretningsområder 
siden starten i 
1999. Det er mange 
heleide datterselsk-
aper som ivaretar 
de forskjellige for-
retningsområdene. 
 
Lovmessige krav 
om funksjonelt og 
selskapsmessig skil-
le for alle nettselsk-
aper, kan medføre 
at flere små Everk 
blir tatt opp i Lyse. 
 
Strømprisene har 
hatt en nedadgåen-
de tendens i flere 
år. Dette forventes 
å kunne fortsette.  
 
Eierkommunene har 
forventninger og 
budsjettering om 
utbytte (iht. utbyt-
teplanen).  
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Lyse har satset på 
nye forretningsom-
råder som totalt 
sett har gitt eierne 
et godt utbytte. 
Men satsingen er 
forbundet med risi-
ko. Velferdssatsing-
en har ikke vært 
vellykket. Uventede 
politiske hindringer 
og et umodent 
marked blir brukt 
som begrunnelser 
for hvorfor den 
økonomiske sukses-
sen har uteblitt. Ly-
se har solgt vel-
ferdsbiten, men 
fortsetter til dels 
satsingen ved at de 
er medeier i opp-
kjøpsselskapet. 

Uninor 63,75 % Å utvikle mennesker og arbeids-
kraft. Dette skjer i tett samarbeid 
med ordinære virksomheter, dat-
terselskapet Arbeidskompetanse 
og Service AS samt andre tiltaks-
arrangører. Selskapet tilbyr ar-
beidstrening og varig tilrettelagte 
arbeidsplasser. 

 AMB bedrifter er 
inne i en betydelig 
omstilling. Det skal 
sentralt utredes 
nærmere hvor de 
ulike tiltakene skal 
plasseres og finan-
sieres. Ordningen 

med avtaler om le-
vering fra forhånds-
godkjente virksom-
heter for hhv. av-
klaring- og oppføl-
gingstiltak er nå 
omfattet av an-
budskonkurranser 
etter LOA. Flere be-
drifter har tapt an-
bud som følge av 
dette. 
 
Eierne må omstille 
virksomheten til en 
situasjon der opp-
dragene er betyde-
lig mer konkurran-
seutsatt og risiko-
eksponert. Økono-
miske nedgangsti-
der i distriktet for-
sterker dette bildet. 
 
Det er mange slike 
bedrifter i rogaland. 
En fusjon er ganske 
nylig gjennomført 
mellom to selskaper 
og hvor det også 
var inne et tredje 
selskap i prosessen. 
Hva kan innspares 
ved å slå sammen 
flere bedrifter? 
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 

Risiko 

Dalane Energi 61,15 % Dalane energi skal skape langsik-
tige verdier for eierne, kundene 
og samfunnet ved å være regio-
nens ledende kraftprodusent og 
leverandør. Drive rasjonell, sikker 
og konkurransedyktig produk-
sjon, omsetning og distribusjon 
av miljøvennlig energi. Delta i 
næringsvirksomhet med relevans 
til kjernevirksomhetene, enten 
alene eller i samarbeid med 
andre. Utvikle og tilby framtids-
rettede energiløsninger for kun-
dene. 

 Risikobildet i sel-
skapet er sammen-
satt. Dette gjelder 
både selskapets 
økonomiske drift 
og forsyningssik-
kerhet (strøm). 
 
Lovmessige krav 
om funksjonelt og 
selskapsmessig 
skille for alle netts-
elskaper, kan med-
føre at flere små 
Everk blir tatt opp i 
Lyse. 
 
Strømprisene har 

hatt en nedadgå-
ende tendens i fle-
re år. Dette forven-
tes å kunne fort-
sette.  
 
Eierkommunenes 
forventninger og 
budsjettering om 
utbytte. 
 
Kommunestyrene 
har i juni 2016 be-
handlet og vedtatt 
sak om omdanning 
av selskapet til ak-
sjeselskap. Det 
forutsettes i vedta-
ket at en omdan-
ning ikke utløser 
gevinstbeskatning. 

Dalane Miljøverk 68,50 % Selskapet har som formål å løse 
deltakerkommunenes lovpålagte 
oppgaver innenfor avfallssekto-
ren, herunder også innsamling og 
behandling av kloakkslam fra pri-
vate husholdninger. Selskapet 
kan også utføre andre oppgaver 
innenfor fagområdet renovasjon 
eller beslektede områder, dersom 
dette ikke medfører kostnader 
som gir økte renovasjonsgebyrer. 
Oppgave tillagt deltakerne ifølge 
særlov, vil betinge hjemmel i 
særlov som vilkår for at oppga-
ven kan overføres til et inter-
kommunalt samarbeid. 

 Primært selvkost-
virksomhet (hus-
holdningsavfall). 
Det er flere slike 
selskap i fylket. 
 
Eiendommene og 
bossplassen (depo-
niet) er skilt ut i to 
datterselskaper. 
Hvordan fungerer 
dette? 
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Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland 
(IKA) 

5,16 % Selskapet skal arbeide for at ar-
kivmaterialet fra deltakerne eller 
materiale som disse har ansvar 
for, blir tatt vare på og gjort til-
gjengelig for offentlig bruk, 
forskning og andre administrati-
ve, juridiske og kulturelle formål, 
i samsvar med arkivloven. Sel-
skapet skal tilby depotplass for 
deltakernes arkivmateriale, samt 
veilede deltakerne slik at de har 
tilfredsstillende oppbevaringsfor-
hold for arkivmateriale. Selskapet 
skal i samråd med deltakerne ar-
beide for å utvikle effektive og 
rasjonelle arkivtjenester hos del-
takerne.  

 IKA skal flytte sin 
virksomhet til felles 
Arkivenes Hus på 
Ullandhaug. At flyt-
tingen faktisk gir 
økonomisk gevinst 
og at samlokalise-
ringsmulighetene 
hentes ut er sen-
tralt fremover.  
 
Selskapet står også 
overfor betydelige 
økte oppgaver om 
kommunereformen 
resulterer i flere 
nye kommuner.  
 
Digitaliseringsstra-
tegien og økt elek-
tronisk arkivføring 
har direkte konse-
kvenser for selska-
pet. 

Rogaland Revi-
sjon 

3,79 % Rogaland Revisjon IKS skal utføre 
de lovpålagte revisjonsoppgaver 
for deltakerne. Rogaland Revisjon 
IKS kan utføre andre revisjons-
oppdrag og rådgivning for delta-
kerne og kan utføre revisjons-
oppdrag og rådgivning for andre 

selskaper. 

 Dagens organise-
ring kan medføre 
at det kompetan-
semessige for-
sprang som sel-
skapet har i mar-
kedet kan forvitre.  

 
Det pågår en pro-
sess med Kommu-
nerevisjonen Vest, 
Vest-Agder IKS (og 
gjerne flere kom-
munale revisjons-
enheter etter 
hvert) om en mulig 
sammenslåing og 
omdanning til sam-
virkeforetak. Saken 
skal behandles av 
kommunestyrene i 
eierkommunene i 
løpet av høsten 
2016. 
 
Det kan nevnes 
risikoer som mang-
lende like konkur-
ransemessige vil-
kår ettersom of-
fentlig praksis ikke 
er likestilt med pri-
vat praksis. Dette 
forutsetter nok kla-
rere kompetanse-
krav til revisjonen 
og at revisjonsar-
beidet underlegges 
tilsyn av Finansde-
partementet (selv 
om KMD regulerer 
innholdet i revi-
sjonsarbeidet). 
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I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere enn kommuner/fylkeskommuner (typisk 

private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn uten at dette avtales med de 

andre eierne eller er vedtektsfestet. Det har i prinsippet ingen betydning hvor liten/stor de andre 

eiernes eierandeler er. 

 

Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 

Risiko 

Dalane Kystutvik-
ling 

13,70 % Å gå inn med aksje- og/ eller 
kommandittkapital i fiskeflåten i 
Sør-Rogaland. Investeringene 
skal baseres på bedriftsøkono-
miske kriterier, dog kan fiskeri-
messige/samfunnsmessige vurde-
ringer kompensere for den forut-
satte avkastning på invester kapi-
tal, hvor det antas at verdiskap-
ningen vil skje over tid. Selska-
pets engasjement skal normalt 
ikke overstige 35 % av selskaps-
kapitalen i de foretak man går inn 
i, unntaksvis inntil 49 %. 

 Selskapet vil bli 
avviklet. 

Filmparken - Eie og drive utleie av fast eien-
dom herunder utleie av fast eien-
dom til filmproduksjon, samt hva 
herved står i naturlig forbindelse. 

  

Magma Geopark 10,43 % Tilrettelegging av geologiske lo-
kaliteter som geopark turstier, 
nedlagte gruver, attraksjoner for 
besøkende. Utarbeidelse av utstil-
linger og undervisningsmateriell. 
Videreutdanning av lærere. 
Guideskole. Produktutvikling, 
guiding og gjennomføring av ar-
rangementer, informasjonsarbeid 
som markedsføring av geopar-

ken, regionalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt. 
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 

Risiko 

Biblioteksentralen 
SA 

- Være et serviceorgan for alle ty-
per offentlige biblioteker. Biblio-
teksentralen har til oppgave å 
være hovedleverandør av produk-
ter og tjenester til biblioteker og 
lignende institusjoner. I tillegg 
kan Biblioteksentralen delta 
i/etablere virksomhet med det 
formål å betjene det totale bok-, 
informasjon- og kunnskapsmar-
kedet. Biblioteksentralen skal dri-
ves etter vanlige bedriftsøkono-
miske prinsipper, slik at det ska-
pes økonomisk trygghet og utvik-
lingsmuligheter og slik at andels-
eiernes interesser ivaretas på 
beste måte. 

  

Dalane Friluftsråd 
IS 

1/4 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 

  

Landbrukssente-
ret SA (Helleland) 

- Eie og drive eiendommen gnr. 94 
bnr. 21 i Eigersund kommune 
som landbrukssenter. Andelslaget 
kan også drive eller ta del i annen 
virksomhet med naturlig tilknyt-
ning til senteret. 

  

Opplæringskonto-
ret i Dalane SA 

- Opplæringskontoret er et samar-
beidsorgan for flere bedrifter og 
kommuner som i fellesskap har 
påtatt seg opplæringsansvar i 
samarbeid med yrkesopplærings-
nemnda, skoleverket og lærling-
en, etter lov om fagopplæring i 
arbeidslivet Opplæringskontoret 
skal påse at opplæringen i med-
lemsbedriftene skjer i samsvar 
med de fastsatte læreplanene for 

fagene. 

  

Raketten Barne-
hage SA 

- Eie og drive barnehage i Eiger-
sund til beste for andelshaverne. 

  

Varden Andels-
barnehage SA 

- Eie og drive barnehage til det 
beste for medlemmene og deres 
barn. Foretaket skal fremme 
medlemmenes økonomiske inter-
esser gjennom deres deltakelse i 
virksomheten som kjøpere av 
barnehagetjenester fra foretaket. 
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Kommunen har indirekte eierskap i mange selskaper. Indirekte eierskap er når kom-

munens selskaper har eierandeler i andre selskaper (datterselskaper, datterdatterselsk-

aper, tilknyttede selskaper etc.).8 I tillegg kan selskapene ha eierandeler i hverandre og 

kommunen vil derfor også kunne ha et visst indirekte eierskap på den måten.  

 

Det er særlig selskapet Lyse AS som har datterselskaper mv. 

 

Det er ellers lite av datterselskaper mv. i kommunens selskaper. Vi kan ta med Dalane 

Kraft AS og Dalane Vind AS under Dalane Energi IKS. 

8 Datterselskaper og datterdatterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselska-
pet). Det vises til aksjeloven § 1-3. Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor morselskapet har betydelig innflytelse. 
Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselskapet eier/kontrollerer minst 20 % av aksjene. Det vises til 
regnskapsloven § 1-4. 

Tabell 2 Kommunens selskaper (indirekte eierskap) - Utvalgte datterselskaper mv 

 

Blant de mest kjente selskapene er følgende: 

Morselskap Datterselskaper mv 

Lyse AS 

 

Lyse Elnett AS, Lyse Neo AS, Lyse Elnett AS, Altibox AS, Lyse Dia-

log AS, Lyse Fiberinvest AS, Lyse Produksjon AS, Lyse Fiber AS, 

Lyse Energisalg AS, Lyse IT AS, NorAlarm AS, Lyse Smart AS, 

Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning AS, Forus 

Energigjenvinning 2 AS, Lyse Sentralnett AS, Skangass AS, Lyse 

Kraft AS, Sira Kvina Kraftselskap DA 

Av sentrale og viktige datterselskaper kan spesielt nevnes Lyse Elnett AS.  

 

Lyse Elnett AS er eiernes nettselskap (med unntak for de eierne som har eget nettselskap). Eigersund 

har eget energiselskap/nettselskap (Dalane Energi IKS). 

 

Selskapets vedtektsfestede formål 

Bygge og drive rasjonelle og sikre overføringsnett for energidistribusjon fra produksjon til forbruker, 

være en kundeorientert aktør, tilby tjenester med eksternt markedspotensial som har relevans til kjer-

nevirksomheten, drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnt samt delta i andre selskap innen 

rammen av ovennevnte formål. 
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Det er i perioden 2004-2015 utført selskapskontroller (med forvaltningsrevisjon) i 7 av 

kommunens selskaper. Dalane Miljøverk IKS og Lyse AS har hatt to selskapskontroller 

i perioden. 

 

En selskapskontroll av ett selskap vil omfatte dette selskapet og heleide datterselska-

per. Andre datterselskaper og tilknyttede selskaper vil bli omtalt, men i utgangspunk-

tet ikke spesielt kontrollert. Dette kommer an på hvilken drift/funksjon som er lagt i 

disse selskapene.  

 

Tabell 3 Oversikt over utførte selskapskontroller som gjelder Eigersund kommune9 

 

Gjennomført av Rogaland Revisjon IKS: 

 2006: Dalane Miljøverk IKS 

 2008: Lyse Energi AS 

 2010: Uninor AS 

 2011: Dalane Energi IKS 

 2013: Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 

 2015: Dalane Miljøverk IKS  

 2015: Lyse AS 

 

Gjennomført av andre:  

 2011: Rogaland Revisjon IKS (Utført av ReVisor AS) 

 

Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding med overordnede prinsipper for eiersty-

ringen og oversikt over selskapene. Siste versjon er fra 2010. 

 

Vi hadde våren 2016 et eierskapsforvaltningsprosjekt for kommunen. Dette omhand-

let kommunens eierskapsmelding og eieroppfølgingen av alle kommunens selskaper 

og var en ren eierskapskontroll. 

 

9 Selskapskontroller ble hjemlet i kommuneloven fra 01.07.04. Kontrollene er blitt samordnet med de andre kommunale 
eierne. Uninor AS hadde også private eiere, men hvor vi fikk avtale om innsyn med de private eierne. De private eierne 
har senere blitt utløst. Lyse Energi AS heter i dag Lyse AS. Eigersund var ikke med på selskapskontrollen av Rogaland 
Revisjon IKS. 
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Innspill fra kommunen  

1. Dalane Kystutvikling AS 

 Vi har fått informasjon om at dette er et selskap som vil bli avviklet.  

 En selskapskontroll kan gi informasjon om driften, avviklingen og hvilke 
mål som er nådd.  

2. Rogaland Revisjon IKS 

 Det er viktig at også revisjonen er en del av en selskapskontroll. Denne må 
skje ved bruk av eksterne aktører. 

 Det pågår en prosess med sammenslåing med et annet revisjonsfirma i til-
legg til at organisasjonsform blir vurdert. På mange vis hadde det vært et 
godt grunnlag å hatt en selskapskontroll før en slik endring skjedde, for å få 
frem fordeler, ulemper og konsekvenser. 

 Sist selskapskontroll av revisjonen var i 2011. Utført av ReVisor AS. 
3. Dalane energi 

 Selskapet er nå i en omdanningsprosess i selskapsform. Selskapet arbeider 
for å omdannes fra IKS til AS.  

 Det har vært lovmessige endringer om å skille produksjon og nettdrift i eg-
ne selskap. Et alternativ her er å se på to selskapskontroller i selskapet – to-
talt, men også for nettselskapet. 

4. Uninor AS 

 Uninor er et selskap i omstilling både innenfor tjenesteproduksjon og vare-
produksjon. 

 Selskapet har en viktig funksjon for kommunene. Lovendringer kan gi kon-
sekvenser for eierne innenfor både tjenesteproduksjon og økono-
mi/finansiering. 

 Selskapet har hatt økonomiske utfordringer. 
5. Dalane Miljøverk IKS 

 Deler av driften ved Dalane Miljøverk IKS er etter selvkostprinsippet. 

 Innenfor renovasjon og avfallshåndtering har det skjedd og vil skje betyde-
lige endringer. 

 

Kontrollutvalgets endelige forslag 

Forslag settes opp av KU ved deres behandling av denne analysen. 
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Rogaland Revisjon IKS 

 

Lagårdsveien 78 

4010 Stavanger 

 

Tlf 40 00 52 00 

Faks 51 53 40 03 

 

www.rogaland-revisjon.no 

 

www.rogaland-revisjon.no  
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KON‐032/16 Vedtak: 
 

Sak KS‐075/15 om handlingsplan knyttet til forvaltningsrevisjon – integrering inntas i matrisen 
for oppfølging av saker. Saken skal behandles i kommunestyret 20. juni og legges frem som 
orienteringssak av sekretariatet til kontrollutvalgets møte i august. 

 
Inkluderings‐ og integreringsplan for Eigersund kommune 2016 – 2019 ble behandlet som sak 052/16 
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Ingen. 
 
 

Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger.
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             Eigersund Kommune  

 

1 INNLEDNING OG BAKGRUNN     
Kommunens ansvar er å tilrettelegge for bosetting og integrering lokalt. Planen skal være et verktøy i 
arbeidet med å gi innvandrere muligheter for deltagelse; opplæring, yrkeserfaring og inntektssikring. 
Innvandrere er som andre personer – forskjellige! Planen skal styrker innvandrernes muligheter for 
deltagelse, integrering og inkludering. Det er et ønske om at gjennom at  innvandrerne bl.a.  lærer 
norsk så fort og godt som mulig kan inkluderes i norsk samfunns- og arbeidsliv gjennom 
tilrettelegging av tilbud. Det er forventninger om aktiv innsats både fra innvandrernes side,  
forvaltningens side og andre deler av samfunnet.  
 
Det foreligger to rapporter som oppsummerer og evaluerer Eigersund kommune sitt arbeid innen 
dette sammensatte og utfordrende tjenesteområdet. Disse er Telemarksforskning: ”Okka By – En 
evaluering av arbeidet med flyktninger i Eigersund kommune.” (Januar 2012) og Rogaland Revisjon 
IKS: ”Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid.” (September 2013). Disse rapportene 
danner et viktig grunnlag for det pågående arbeidet med Integreringsplanen.  
 
Planen har status som temaplan og er retningsgivende for sektorenes arbeid innen dette fagfeltet, 
men er ikke juridisk bindende. Tiltak må innarbeides i budsjett og økonomiplan på vanlig måte i 
forbindelse med den ordinære budsjettprosessene. 

1.1.1 Nærmere om mandatet  

Mandatet  er formulert av kommunalsjef for helse- og omsorg pr. januar 2014: 
”Det må utarbeides en helhetlig plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Eigersund 
kommune. Planen må inneholde punkter som ligger i Rundskriv Q 20/2012 og anbefalinger fra 
revisjon og rådmann som ligger i forvaltningsrevisjonen. Gruppen må innhente opplysninger fra andre 
aktører i integreringsarbeidet i kommunen. Bl.a. helsestasjon, barnevern, skole, barnehage, frivillige 
lag og foreninger. Dersom det anses som nyttig og nødvendig for planarbeidet må det innhentes 
erfaringer fra andre kommuner.” 

1.1.2 Anbefalinger fra Rogaland Revisjon IKS  

 Anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet og 
språkopplæringstilbudet i Eigersund kommune. 

 Anbefaler kommunen å fastsette resultatkrav til sysselsetting ett år etter avsluttet 
introduksjonsprogram. 

 Anbefaler kommunen å vurdere en styrking av brukerdialogen med de minoritetsspråklige 
elever i skolepliktig alder. 

 Anbefaler kommunen å utarbeide konkrete planer og rutiner for arbeidet med 
minoritetsspråklige barn i barnehage.  

 
Utover de anbefalingene som revisjonen har kommet med vil rådmannen prioritere at Eigersund 
kommune arbeider videre med følgende forhold: 
1. Samspillet mellom flyktningetjenesten, barnehage, skole og arbeid styrkes  
2. Helhetlig plan for integreringsarbeidet må inneholde plan for hvordan vi skal få flere flyktninger i 

varig arbeid. 
3. Barnevernet kartlegger og utarbeider tiltak for barn med flyktningbakgrunn som de kommer i 

kontakt med.  
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             Eigersund Kommune  

 

1.1.3 Oppbygging og struktur i planen 

Planen er utarbeidet av en tverrfaglig og tverrsektoriell arbeidsgruppe og en har delt planen inn etter 
følgende hovedoverskrifter og plassert de aktuelle tjenestene inn under disse: 

 Bosetting og etablering 

 Språk og utdanning 

 Kultur, fritid, sosiale nettverk og frivillighet 

 Arbeid 

 Tverrfaglige tjenester 

 Bedre samhandling mellom tjenestene 
 

 
Kommunens samlede tjenester overfor flyktninger og andre innvandrere er meget sammensatte og 
krevende å få en fullstendig oversikt over. Plangruppens utgangspunkt er at dette skal være en 
konkret og tiltaksorientert handlingsplan. For å få dette til har plangruppen behov for god kontakt 
med, og solide tilbakemeldinger fra, de kommunale enhetene/tjenestene som har mest kontakt med 
flyktninger og arbeidsinnvandrere.  
 
Hovedfokuset i planen er rettet mot status for de ulike tjenestene, på de viktigste utfordringene for 
den enkelte tjeneste og på aktuelle tiltak for å møte de beskrevne utfordringene.  
I tillegg har plangruppen hatt fokus på tiltak for å øke sysselsettingsgraden blant flyktningene og på å 
forbedre samspillet mellom tjenestene og på så langt som mulig.  Et viktig fokus i planen er å 
tilrettelegge for at flere flyktninger lykkes med å etablere seg i arbeidslivet.  Integreringsplanen må 
være en start og ikke en avslutning! Etter plangruppens oppfatning må Integreringsplanen være 
første skritt på et systematisk og bredspektret oppfølgingsarbeid innen dette tjenesteområdet. 

1.1.4 Integreringseminar 

I januar 2016 arrangerte Eigersund kommune et integreringsseminar. Dette var et samarbeid mellom 
Helse og omsorg og Kultur og Oppvekst. Hensikten med seminaret var å gi informasjon om hvilke 
tilbud Eigersund kommune gir til flyktningene. Det var åpen invitasjon og det var omtrent 50 
deltakere på seminaret. I første del av seminaret hadde kommunene leid inn en representant fra 
fylkesmannen i Rogaland som fortalte om introduksjonsloven. Etter dette ble deltakerne delt inn i 
grupper, der vi på forhånd hadde satt opp ulike aktuelle tema. Temaene ble belyst av nøkkelpersoner 
som arbeider i Eigersund kommune fra barnehagen, grunnskolen, voksenopplæring, 
flyktningetjenesten, NAV og frivilligsentralen. 
 
Innspill fra dette seminaret ble oppsummert og noe av det som kom fram er belyst i denne planen 
under de ulike temaene. 
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             Eigersund Kommune  

 

1.2 NÆRMERE OM INTEGRERING OG INKLUDERING 

Som det også vil fremgå av planen så er rammevilkårene for oppfølging av flyktninger og 
arbeidsinnvandrere i kontinuerlig endring. Ikke minst fra statlig side. Utdanningsdirektoratet har 
utarbeidet en liste med begrepsavklaringer: 
Inkludering 

• Inkludering betegner en prosess og et mål hvor deltakelse i fellesskapet er bygd over 
forskjellene. 

• Kjernen i begrepet inkludering er derfor å øke individets deltakelse og utbytte av å delta og 
reelt påvirke dette fellesskapet.  

• En inkluderende opplæring må derfor forstås slik at det stiller krav til opplæringsarenaen, og 
deltakernes evne til relasjonsbygging med utgangspunkt i menneskers egenart og likeverd, 
slik at alle deltakerne i fellesskapet tar del på en likeverdig måte – faglig, sosialt og kulturelt. 

Integrering 

 I utgangspunktet må integrering forstås slik at alle skal ha de samme muligheter, rettigheter 
og plikter til deltakelse i samfunnet. 

 
Fordi ”integrering” ikke innebærer det samme kravet til relasjonsbygging og sosial deltakelse som 
”inkludering”, forstås integrering ofte bare som fysisk tilrettelegging gjennom økt tilgjengelighet og 
bedret organisering for deltakelse i fellesskapet, for eksempel for minoritetsspråklige og/eller 
personer med funksjonsnedsettelse. 

1.2.1 Hva innebærer god integrering i Eigersund kommune? 

I Stortingsmelding nr. 6 (2012-2013) beskrives en helhetlig integreringspolitikk slik: «Integrering er en 
prosess som omfatter både de som bor her fra før, og de som flytter til landet. Nye innbyggere må 
tilpasse seg samfunnet de kommer til og ta del i arbeids- og samfunnslivet. De som allerede bor i 
Norge, må anerkjenne og forholde seg til at befolkningen endres og blir mer mangfoldig. 
Integreringspolitikken skal bidra til at alle har like muligheter, rettigheter og plikter. Ingen skal bli 
diskriminert eller stengt ute fordi de har innvandrerbakgrunn. Integreringspolitikken skal legge til 
rette for at alle som bor i Norge, opplever å høre til og tar del i det norske fellesskapet. Det er en 
forventning om at alle skal bidra etter evne.» (Meld. St. 6 2012-2013 «En helhetlig 
integreringspolitikk», side 9) 
 
Rapporten «Okka By» fra Telemarksforskning konkluderer mer generelt med at måloppnåelse innen 
integreringsarbeidet for flyktninger i vår kommune, er sånn noenlunde på linje med de ti 
referansekommunene som rapporten sammenligner Eigersund kommune med.  

1.2.2 Nasjonale krav og lokal kapasitet 

I 2014 var det 10 år siden det nasjonale Introduksjonsprogrammet for bosetting av flyktninger ble 
iverksatt i Norge. Utfordringene knyttet til etablering og integrering av tradisjonelle flyktninger blir 
en del av en helhet der også arbeidsinnvandringen til Norge har øket betydelig de senere årene.  

1.2.3 Innbyggere i Eigersund med opprinnelig utenlandsk bakgrunn 

Det kan her være grunn til å minne om at sammensetningen av innbyggere i Eigersund kommune har 
endret seg betydelig i løpet av de siste ti årene. IMDI region Vest har nylig publisert en del fakta 
angående innvandrerbefolkningen i kommunene i regionen. Pr. 01.01.2013 viser statistikken 
følgende for Eigersund kommune: 
Folketall:            14.636  
Hele innvandrerbefolkningen:          1545 = 10 % 
Land fra Gruppe 1: (Eu/ØS, USA, Canada, Australia, New Zealand)          918 =   6 %        
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Land fra Gruppe 2: (Asia, Afrika, Latin-Amerika, Europa u. EU/EØS)              627 =   4 %
  
Til sammenligning er andelen av innvandrerbefolkningen i Rogaland fylke 15 %. For Norge som helhet 
er prosentandelen på 14,9. Ser vi på antallet innbyggere med flyktningebakgrunn i Eigersund 
kommune oppgir Rogaland Revisjon IKS i sin rapport at antallet pr. 31.12.2012 var 285 personer og 
utgjorde 2 %. Som det vil fremgå av annen statistikk så har dette tallet økt merkbart de to siste 
årene. Samlet antall med flyktningebakgrunn for 2013 og 2014 vil ende opp på ca. 105 personer. 
Forutsetter vi at tallet på de som har etablert seg tidligere har vært stabilt, vil det totale antallet 
vokst til ca. 390 innbyggere pr. 31.12.2014. Dette utgjør da ca. 2.7 % av det totale innbyggertallet. 

Som det fremgår av denne oppsummeringen så er det totale antallet innbyggere med utenlandsk 
bakgrunn nå ca. 10 % av befolkningen i Eigersund kommune. Det er viktig å merke seg at det er en 
meget klar overvekt av innvandrere som ikke har bakgrunn som flyktninger. De siste to årene har 
andelen med flyktningebakgrunn økt noe. 
 
Det er videre grunn til å merke seg at når vi ser på de kommunale tjenestenes behov for ressurser 
knyttet til integrering av flyktninger, så kommer hele veien et betydelig antall arbeidsinnvandrere i 
tillegg. Og mange av de som kommer her er også barn og unge med behov for barnehage og skole. 
Det er nok en misforståelse å tro at arbeidsinnvandrerne klarer seg langt bedre språklig enn de 
tradisjonelle flyktninger hva gjelder å beherske norsk. I tillegg lever mange et liv med lite sosial 
kontakt og kontakten med deler av det kommunale tjenesteapparatet er gjerne liten eller ikke 
eksisterende.  

1.2.4 Oversikt over antall bosatte flyktninger i Eigersund kommune  

ÅR  TOTALT ANTALL VOKSNE BARN         FAMILIEGJENFORE NTE 
2004  22 personer  15  7   
2005  17 personer  12  5 
2006  22 personer  13  9 
2007  22 personer  13  9 
2008  25 personer  15  10 
2009  26 personer  18  8 
2010  22 personer  12  10 
2011  20 personer  12  8 
2012  26 personer  13  13 
2013  40 personer  27  13  
2014  66 personer  28  7   31 (6 voksne og 25 
barn) 
2015  55 personer  35  20   15 (5 voksne og 10 
barn) 
 

Anmodning fra IMDI er 50 personer i 2016, inkludert 15 EM, og 58 personer, inkludert 23 EM, i 2017. 
I tillegg kommer familieinnvandring. Gjennom mesteparten av perioden med 
introduksjonsprogrammet har Eigersund kommune i sine bosettingsvedtak inkludert 
familiegjenforeninger i sin bosettingskvote. Men fra 2013 av har kommunens bosettingsvedtak vært 
åpent. Det vil si at bosettingsvedtaket ikke legger noen begrensninger på hvor mange 
familiegjenforente flyktninger som kan komme til kommunen i det enkelte år. Som det fremgår av 
tallene som er gjengitt ovenfor har dette gitt seg helt spesielle utslag for 2014. Kommunale 
bosettingsvedtak uten begrensninger for det enkelte år, er noe IMDI har presset hardt på for å få til.  
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2 PLANENS MÅLSETTINGER  
Formålet med planen er å peke ut strategier og veivalg slik at alle sektorer som berøres av 
integreringsarbeidet kan lage tiltaksplaner for økt inkludering- og integrering. Inkluderings- og 
integreringsarbeidet skal foregå i alle sektorer og på alle nivåer.  
 

HOVEDMÅL FOR INTEGRERINGSARBEIDET I EIGERSUND KOMMUNE: 
1. Styrke innvandrernes muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. 

2. Legge til rette for at nyankomne innvandrere skal kunne bli økonomisk selvstendige og 
uavhengige av kommunal støtte etter 3-5 år.  

3. Innvandreren skal oppleve å bli godt mottatt og inkludert i lokalsamfunnet. 

 

Målene er nådd når: 

Bosetting og etablering 

 Plantallet for bosettinger er nådd og behov for økonomisk sosialhjelp er begrenset. 

 Flyktningene bor i private boliger der de selv har underskrevet kontrakten.  

 50% som fullfører introduksjonsprogrammet får arbeid eller tar  videre utdanning.  

 Har nådd et nivå på norskkunnskapen som gjør den enkelte i stand til å benytte seg av det 
ordinære tjenestetilbudet i kommunen.  

 Har fått seg norske venner og/eller er inkludert i en fritidsaktivitet. 

 Alle flyktninger og asylsøkere har gjennomgått tuberkulosetest 14 dager etter ankomst. 

 Alle flyktninger og asylsøkere har fått tilbud om helseundersøkelse innen tre måneder etter 
ankomst  

 Arbeidsgivere har gode nok rutiner for å informere helsestasjonen når de ansetter 
arbeidsinnvandrere fra høyendemiske land for tuberkulose. 

 
Språk og utdanning 

 Alle elever får et pedagogisk forsvarlig tilbud og elevene opplever mestring og kan delta 
aktivt i et iunkluderende skolemiljø. 

 Det er etablert gode overganger fra barnehage til barneskole og videre til ungdomskole og 
vgo.. 

 Det utvikles et godt system for inntaksklasse, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring  

 Foreldrene opplever god kommunikasjon med skolen, som gir de mullighet til å ivareta barna 
på en god måte. 

 Elevene opplever mestring og kan delta aktivt i et iunkluderende skolemiljø. 

 Flest mulig har nådd nivå A2 eller bedre i løpet av Introduksjonsprogrammet.  
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 Alle skal tilbys språkpraksis i løpet av introduksjonsprogrammet. 

 Flyktningene opplever selv at de har godt utbytte av norskundervisningen og språkpraksisen. 

 Vi får fornøyde brukere som opplever medbestemmelse gjennom aktiv deltakelse i 

elevdemokrati. 

Kultur, fritid, sosiale nettverk og frivillighet 

 Alle som ønsker det har en fritidsaktivitet. 

 Alle har en form for sosialt nettverk i kommunen etter endt introduksjonsprogram. 
 
Arbeid 

 55 % av alle som har gått på introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 1 

år etter avsluttet introduksjonsprogram. 

 70% av alle som har deltatt i introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 3 

år etter fullført introduksjonsprogram. 

 80% av alle som har deltatt i introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 5 

år etter avsluttet introduksjonsprogram, eventuelt avklart at arbeid ikke er forenelig med 

helsesituasjon. 

Tverrfaglige tjenester 

 Foreldre har fått god informasjon om det å være foreldre i Norge. Barna har en 

omsorgssituasjon preget av trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet. 
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3 BOSETTING OG ETABLERING 

 

3.1 FLYKTNINGETJENESTEN 

Målene er nådd når: 

 Plantallet for bosettinger er nådd. 

 Behov for økonomisk sosialhjelp er begrenset. 

 Flyktningene bor i private boliger der de selv har underskrevet kontrakten.  

 50% som fullfører introduksjonsprogrammet får arbeid eller tar  videre utdanning.  

 Har nådd et nivå på norskkunnskapen som gjør den enkelte i stand til å benytte seg av det 
ordinære tjenestetilbudet i kommunen.  

 Har fått seg norske venner og/eller er inkludert i en fritidsaktivitet. 

3.1.1 Status februar 2016 

Flyktningetjenesten er organisert under NAV (kommunedelen) og er dermed en del av avdeling for 
helse- og omsorg.  Tjenesten består av 3.8 årsverk – flyktningkonsulent i 90 %, og  miljøterapeut i 90 
% og 2 miljøterapeuter i 100 %. 
 
Oppgaver  
Flyktningetjenestens primæroppgaver er å forberede og gjennomføre bosetting av flyktninger samt å 
sørge for en god oppfølging av disse etter bosetting. Oppfølgingen av flyktningene er i 
utgangspunktet begrenset til de to årene introduksjonsprogrammet gjennomføres og vil deretter 
følges opp av NAV.  
Når det gjelder selve bosettingsprosessen har flyktningetjenesten fast kontakt med IMDI for å sikre 
rask bosetting etter hvert som tjenesten får tilgang til bolig(er) som er hensiktsmessige i forhold til 
den/de enkelte flyktningers behov. Ikke minst i forhold til boligens størrelse. Flyktningetjenesten 
bistår med klargjøring av boligen og ordner med søknader om sosialstønad og bostøtte. Tjenesten 
sørger også for å kontakte skole, barnehage og helsesøstertjenesten som en forberedelse til 
ankomsten. 
 
Flyktningtjenesten har i tillegg til oppgaver relatert til bosetting og integrering også oppgaver knyttet 
til introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten gir informasjon til hver enkelt om programmet før 
oppstart. Det benytes tolk i samtalen. Elevene får vedtak ved oppstart, og flyktningtjenesten deltar 
sammen med lærer og elev når individuell plan skrives og endres. I sluttfasen av programmet deltar 
flyktningtjenesten på overføringsmøte med veileder på NAV, lærer og elev. Det medfører tettere 
oppfølging av hver enkelt der fokus blir rettet mot arbeid og utdanning. Sammen med 
voksenopplæringen skriver flyktningtjenesten deltakerbevis når programmet er fullført. 
Flyktningtjenesten deltar på felles møte med alle lærerne en gang pr. måned.  
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Hver onsdag har flyktningtjenesten ansvar for opplegget til introdeltakerne i 2,5 timer. flyktningene 
er inndelt i språkgrupper der de har ulike tema som rullerer. Det gis tilbud innen data, norsk muntlig 
og generell informasjon om det å leve og bo i  landet og kommunen. Her samarbeides det med bl.a. 
politi, barnevern, helsesøster, oppvekstkoordinator, barnehagekonsulent og tannpleier.  
Det legges vekt på at elevene skal bli kjent i nærområdet og med kommunen. Dette skjer ved at det 
arrangeres turer, byvandring og besøk på museer. Ordfører og brann sjef. deltar på 
informasjonsmøte. Det arrangeres førstehjelpskurs i regi av Røde Kors. Annenhver onsdag er det 
åpen kafe på Frelsesarmeen. 
 
Flyktningtjenesten har ansvar for å organisere sommerpraksis til alle introdeltakerne. Da kontaktes 
offentlige og private virksomheter med forspørsel om etablering av 4 ukers sommerpraksis. 
 
Det er en del av flyktningene som har behov for ulike tjenester som ikke inngår i det ordinære 
arbeidet til flyktningtjenesten. Dette blir ofte avdekket en tid etter bosetting. Det kan gjelde i forhold 
til helseutfordringer, behov for barneverntjenester og familievernkontor. Her bistår 
flyktningtjenesten i den første fasen med kontaktetablering og motivering til å søke bistand. Ofte er 
flyktningtjenesten med på de første møtene for å skape trygghet for flyktningen, men også for å gi 
informasjon videre i hjelpeapparatet. 
 
Informasjonsmøter om flyktningarbeidet til lag, foreninger og skoleklasser inngår som en del av 
arbeidet. Noen steder er det etablert faste møter hvert år, andre steder er det etter behov.  
 
Flyktningtjenesten bistår de som trenger hjelp til å søke fornyelse av reisebevis, oppholdstillatelse og 
statsborgerskap. Denne hjelpen gis til de som er flyktninger og har blitt bosatt av kommunen, selv 
om de har bodd her i mange år.  
 
Flyktningtjenesten er i liten grad involvert ved mottak og bosetting av enslige mindreårige 
flyktninger. Enslige mindreårige flyktninger under 15 år er det BUF- etat som har ansvaret for. 
Eigersund kommune bosetter pr. i dag ikke denne aldersgruppen. Enslige mindreårige flyktinger 
mellom 16 og 18 år blir bosatt av barneverntjenesten. Det er ungdommen selv, sammen med 
barnevernet, som avgjør når de er klar for overføring av videre veileding/oppfølging  til 
flyktningtjenesten. Noen er klare når de er 18 år, andre kan være rundt 20 år før 
veiledning/oppfølging blir overført. Når barnevernet har skaffet bolig er det flyktningtjenesten som 
tar over. Da er det informasjonsmøte og innkjøp av nødvendig inventar. Ungdommen får jevnlig 
oppfølging i boligen den første tiden, etter hvert blir det etter behov.  
 
Generell informasjon og oversikt over de ulike statlige tilskuddene  
I 2016-2019 skal Eigersund kommune i tråd med kommunestyrets vedtak årlig bosette 45 
flyktninger,hvorav 6 minderårige.I tillegg kommer flyktninger som skal bosettes på 
familieinnvandring. Antall bosatt på familieinnvandring er lite forutsigbare og antallet svinger 
betydelig fra år til år. 
 
Flyktningetjenesten har for  2016 en budsjettert utgift på kr. 14.364.000,-  
Integreringstilskudd: 
Eigersund kommune får et statlig tilskudd for hver flyktning som bosettes.  
Integreringstilskudd: 
Eigersund kommune får et statlig tilskudd for hver flyktning som bosettes.  
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Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2016:   

Integreringstilskudd      Bosettingsår Sats 

År-1 (2016) kr. 184 000 (voksen)* 
kr. 184 000 (barn)* 
kr. 234 000 (enslig voksen) 
kr. 184 000 (enslig mindreårig) 

År-2 kr. 220 000 

År-3 kr. 160 000 

År-4 kr.   83 400 

År-5 kr.   70 000 

Ekstra integreringstilskudd: Kr. 100.000,- for hver enslige mindreårig  som blir bosatt i 2016 
Kr.   50.000,- for hver flyktning som blir obsatt utover vedtatt  
                        antall. 

Barnehagetilskudd  kr.   24 500 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd  kr. 162 000 (engangstilskudd) 

Personer med kjente 
funksjonshemminger  

Tilskudd 1: kr. 181 000 (engangstilskudd)  
 
Tilskudd 2: Inntil kr.1 111 000 i inntil 5 år 

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. 

3.1.2 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

I rundskriv «4/2015: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og 
norskopplæring for asylsøkere i mottak», er satsene for norskopplæring for 2015 satt til: 

Persontilskudd – knyttet til hver person i målgruppen: 

TILSKUDDSÅR LAV SATS (3ÅR) HØY SATS (3 ÅR) 

ÅR 1 (2015) 12 800 31 900 

ÅR 2 (2014) 22 000 57 800 

ÅR 3 (2013) 12 900 35 900 

Grunntilskudd – gis til kommuner med 1 – 150 personer i målgruppen 

LAV SATS  
Kommuner med 1–3 personer i målgruppen 

HØY SATS  
Kommuner med 4–150 personer i målgruppen 

180 000 560 000 
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3.1.3 Sentrale utfordringer for flyktningetjenesten fremover 

- Behov for et fullverdig Introduksjonsprogram 
Med utgangspunkt i Introduksjonslovens bestemmelser skal Introduksjonsprogrammet være et 
fullverdig program i Eigersund kommune. Det nåværende programmet er ikke på full tid og heller 
ikke helårlig. Slik programmet fungerer i dag blir det preget av skolens dags- og årsrytme og dermed 
får flyktningene uforholdsmessige lange friperioder.  
Flyktningetjenesten har sine ressurser knyttet opp mot mottak, bosetting og oppfølging, og har ikke 
ressurser til å fylle planleggingsdager og  høst-/ vinterferie med program. For å ha forutsetning for å 
oppfylle lovkravet må det ansette programveiledere som har ansvar for introduksjonsprogrammets 
innhold. Det er vedtatt styrking av arbeidet med introduksjonsprogrammet og rekruttering vil skje så 
snart organisering og kompetansebehov er klarlagt.   
 
Som en del av introduksjonsprogrammet skal alle  deltakerne ha 4 ukers sommerpraksis i forbindelse 
med skolens ferie. Det har vist seg vanskelig å etablere et tilstrekkelig antall praksisplasser for 
aktuelle deltakere. Her bør kommunen ta et enda større ansvar å åpne opp for praksisi løpet av 
sommeren. Det arbeides også mot privat næringsliv for å få til gode tilbud til deltakerne.  
Introduksjonsprogrammet – avklaring av ansvarsforhold 
Det er spesielt viktig å få avklart ansvarsforholdet når det gjelder Introduksjonsprogrammet. 
Flyktningetjenesten og Eigersund voksenopplæringssenter samarbeider en del angående 
Introduksjonsprogrammet. Det er imidlertid i liten grad formelt avklart hvor grensegangen bør ligge 
mellom avdeling for kultur- og oppvekst ved Eigersund Voksenopplæringssenter og avdeling for 
helse- og omsorg ved flyktningetjenesten/NAV. De berørte tjenestene opplever det som spesielt 
viktig at en slik avklaring kommer så snart som mulig.  
- Boligbehov 
Etter hvert som antall flyktninger øker blir behovet for egnede boliger stadig stigende. 
Flyktningetjenesten er avhengig av å finne de fleste boligene på det private markedet. Tjenesten har 
en del erfaringer med at huseiere gjerne forventer en høyere leie enn det nivået som 
flyktningetjenesten vanligvis ligger på. Det siste året har det vært god tilgang på boliger i det private 
markedet. Vanskeligst å skaffe store familieboliger. Å kjøpe sin egen bolig er målet for de fleste 
flyktninger, og i likhet med andre er de avhengige av fast arbeid for å få dette til.  Kommunen bør i 
større grad gjøre nytte av husbankens finansieringsordninger for å øke flyktningers mulighet til å 
etablere seg i eid bolig. Boligløsninger for flyktninger bør i større grad inngå som en del kommunens 
deltakelse i boligsosialt velferdsprogram. 
- Behovet for barnehageplasser 
For at begge foreldrene skal kunne delta i Introduksjonsprogrammet er foreldrene avhengige av 
barnehageplasser. Ofte får kommunen forespørselen om å bosette familier med små barn etter 31. 
januar da søknadsfristen for barnehageplass det kommende barnehageåret går ut. Det er også vanlig 
at kommunen får melding om familieinnvandring etter den aktuelle søknadsdatoen, og da er 
sjansene for å få barnehageplass små. 

3.1.4 Prioriterte tiltak fra Flyktningetjenesten 

 Ansvars- og oppgavefordeling mellom flyktningetjenesten og Eigersund 
voksenopplæringssenter må avklares. 

 Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Eigersund kommune skal være helårlig og på full 
tid i tråd med «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere.» 

 Eigersund kommune bør reservere 2-3 barnehageplasser til eventuelle barn som ikke har 
muligheter til å søke om plass innen 31. januar for det enkelte år. 
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3.1.5 Aktuelle tiltak 2016-2019 

Nr. Navn på tiltak 2016 2017 2018 2019 

1.  Kommunens flyktningearbeid 
organiseres i henhold til vedlagte 
forslag. 

Detaljorganisering av tjenesten 
iverksettes snarest.Ansvar: Kom.sjef 
KO/HO 

August 16 01.01.17   

2.  Tiltak for å fremme botilbudet for 
flyktninger bør utredes spesielt 
som en del av det boligsosiale 
velferdsprogrammet  
Ansvar: Programleder boligsosial 
velferdsprogram 

Egen sak 

løpende 

x X x 

3.  Introduksjonsprogrammet skal være et 
fullverdig program i Eigersund 
kommune – se pkt. 13.6.2 

løpende løpende løpende løpende 

4.  Eigersund kommune bør reservere 2-3 
barnehageplasser til eventuelle barn 
som ikke har muligheter til å søke om 
plass innen 31. januar for det enkelte 
år. 

 Egen sak 

V17 

  

 

3.2 HELSESTASJONSVIRKSOMHET 

Målene er nådd når: 

 Alle flyktninger og asylsøkere har gjennomgått tuberkulosetest 14 dager etter ankomst. 

 Alle flyktninger og asylsøkere har fått tilbud om helseundersøkelse innen tre måneder etter 
ankomst  

 Arbeidsgivere har gode nok rutiner for å informere helsestasjonen når de ansetter 
arbeidsinnvandrere fra høyendemiske land for tuberkulose. 

3.2.1 Status for enheten/tjenesten pr. august/september 2014: 

Helsestasjonen i Eigersund har 12,53 årsverk. Her inngår jordmødre1,6 årsverk, helsesøstre 9,9 
årsverk, kontorfullmektig 0,6 årsverk og leger 0,43 årsverk. Helsestasjonen driver med 
småbarnskontroller, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og reisevaksinering 0,5 årsverk 
helsesøsterstilling arbeider direkte i forhold til flyktninger, 0,25 årsverk arbeider med smittevern.  
Flyktninger og asylsøkere: 
Helsestasjonen driver mødregrupper sammen med flyktningkonsulentene. Helsesøster har i tillegg en 
presentasjon på introduksjonskurset i forhold til helsestasjonens tilbud og hva man bør tenke på når 
man oppdrar barn i den norske kulturen. 
Mor, far og barn får telefontolk ved konsultasjonene på helsestasjonen. Dette er et godt og 
nødvendig tiltak for å sikre en god kommunikasjon. Helsestasjonen har fokus på informasjon om 
forbud mot omskjæring av jenter og tvangsekteskap. 
Innhenting av vaksineopplysninger er ofte krevende. Foreldrene har ofte lite informasjon om når de 
er vaksinert og hva barna har fått av vaksiner. Hvis vi er usikre på om barnet er vaksinert, startes 
grunnvaksinering av barnet. Vaksiner blir gitt utfra blodstatus. Flyktningbarn født i Norge blir 
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vaksinert etter det norske barnevaksinasjonsprogrammet. De får i tillegg tilbud om BCG vaksine etter 
6 ukers alder og 3 doser Hepatitt B vaksine.  
 
Helsestasjonen følger opp alle flyktning- og asylsøkerbarn. Det er godt samarbeid med 
flyktningkonsulentene og helsestasjonen har en god oversikt over flyktningene og asylsøkerne som 
bor i Eigersund kommune. Flyktningkonsulent, jordmor og helsesøster har samarbeidsmøter 3-4 
ganger i året. Antall som kommer på familiegjenforeninger er uforutsigbar og gjør at ressursbruken 
på helsestasjonen er vanskelig å beregne.  
 
Arbeidsinnvandrere: 
Denne gruppen representerer den største utfordringen for tjenesten i dag. Helsestasjonen har ingen 
oversikt over hvor mange arbeidsinnvandrere som bor i kommunen til enhver tid. Det er ofte på 
svangerskapskontroll det oppdages at det er flere barn i familien. Skole- og barnehageansatte er 
flinke å informere foreldrene om helsestasjons- og skolehelsetjeneste tilbudet i kommunen. Barn av 
arbeidsinnvandrere som ikke går på skole eller barnehage er vanskelige å oppdage. Dette er en stor 
utfordring i forhold til smittevern, og barns rettigheter i Norge.  
Mor, far og barn får tilbud om telefontolk ved konsultasjonene på helsestasjonen ved behov. Dette 
er et godt og nødvendig tiltak for å sikre en god kommunikasjon. 
Etter helsestasjonens oppfatning må arbeidsgivere bli bedre på å informere helsestasjonen når de 
ansetter arbeidsinnvandrere fra høyendemiske områder for tuberkulose og Hepatitt. Eigersund 
kommune skal ha gitt skriftlig informasjon om smittevern og tuberkulosetester til alle arbeidsgivere i 
kommunen. 
 

3.2.2 Aktuelle tiltak 2016-2019 

 Navn på tiltak 2016 2017 2018 2019 

1.  Årlig informasjon til arbeidsgivere om deres 
ansvar/opplysningsplikt til helsestasjonen 
når de ansetter arbeidsinnvandrere fra 
høyendemiske land for tuberkulose. 
Ansvar: Leder Helsestasjonen 

X 
løpende 

X X X 

2.  Utarbeide informasjonsmateriell til foreldre 
i forhold til barns rettigheter i 
Norge.Ansvar: Leder Helsestasjonen 

 H16   

3.  Helsesøster må aktivt oppsøke skolebarn 
med flyktningebakgrunn for å etablere 
kontakt. 
Ansvar: Leder Helsestasjonen 

X 
løpende 

X X X 
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4 SPRÅK OG UTDANNING 

 

4.1    BARNEHAGENE 

Målene er nådd når: 

 Alle barn i barnehagealder har tilbud om barnehageplass 

 Alle barnehagene legger til rette for at barna skal få en god start i barnehagen. 

 Alle barnehagene tilbyr et rikt språkmiljø og deltakelse i et inkluderende fellesskap. 

 Alle barnehagene har nødvendig kompetanse om flerspråklig utvikling og betydningen av 
morsmål. 

 Det er et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage. 

 Det er en god overgang mellom barnehage og skole  
 

4.1.1 Organisering av barnehagetilbudet pr. mai 2016: 

Søknad og tildeling av barnehageplass: 
Foresatte følger ordinær søknadsprosedyre. De kan få veiledning fra flyktningetjenesten ved behov. 
Kommunen har plikt til å legge til rette for at deltakerne på introduksjonsprogrammet skal kunne 
gjennomføre programmet. Herunder ligger det en prioritet ved opptak i barnehage jfr. Kommunens 
opptakskriterier. Private barnehager har egne opptakskriterier. Foreldrebetalingen fastsettes etter 
nasjonale satser. 
 
Antall minoritetsspråklige barn i barnehager: 
Pr. desember 2015 går det 105 minoritetsspråklige barn i barnehagene. Tallet er hentet fra BASIL, der 
alle godkjente barnehager skal levere årsmelding. Disse opplysningene danner grunnlag for tildeling 
av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. 
Minoritetsspråklige barn defineres i denne sammenhengen som barn som har et annet morsmål enn 
norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.  
19 av disse barna har foreldre som er i gang med introduksjonsprogrammet. 
Antall minoritetsspråklige barn er ujevnt fordelt mellom barnehagene. Årsaken til det antas å ligge i 
ulike opptakskriterier og i barnehagenes beliggenhet.    
 
Tusenbeinet Åpen barnehage er et kommunalt pedagogisk barnehagetilbud der barn kan komme 
sammen med sine foresatte eller andre nære omsorgspersoner. Tilbudet er gratis, og en kan komme 
og gå som man vil innenfor åpningstiden. Barnehagen er åpen 3 dager pr. uke og følger skoleruta. 
Åpen barnehage er en god arena for barn og voksne til å bli kjent med andre og til å bli kjent med hva 
barnehage er. Det er derfor en viktig integreringsarena for dem som ikke har et annet 
barnehagetilbud. 
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Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder: 
Det er opprettet en 50 % fast stilling som veileder for barnehagene når det gjelder flerspråklige barn. 
Stillingen dekkes av «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i 
førskolealder». Det tilbys informasjon og veiledning til barnehagene med fokus på inkludering og 
språk. Det tilbys observasjon og veiledning i forhold til enkeltbarn. Det tilbys utlån av pedagogisk 
materiell. Veilederen jobber også med å skape gode rutiner på systemnivå, tverrfaglig samarbeid og 
kompetanseheving. 
 
Barnehagetilbudets innhold og organisering: 
Det å være flerspråklig utløser pr. i dag ikke ekstra ressurser til for eksempel tospråklig assistent. 
Unntaket er at barnehager som tar i mot barn av nyankomne flyktninger kan få et tilskudd til 30 
timer assistent ved oppstart. Målet med tilskuddet er at barnet skal få en best mulig start i 
barnehagen, legge til rette for god tilknytning mellom barnet og en voksen i barnehagen og legge 
grunnlaget for et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre. 
Det øvrige tilbudet gis ut i fra den enkelte barnehages organisering, planer og satsningsområder.  
Tilbudet vil derfor variere fra barnehage til barnehage ut i fra personalets kompetanse og erfaring 
med flerspråklighet.  
Dersom barnet får plass i en barnehage langt borte fra bostedet og foresatte ikke har bil, tilbyr 
flyktningetjenesten transport til barnehagen. Dette gjelder for deltakere på 
introduksjonsprogrammet.  
Barnehagene bruker observasjonsverktøyet «Alle med» for å følge utviklingen til alle barna. Andre 
kartleggingsverktøy som er i bruk er «Askeladden språkscreening», TRAS og «Språkpermen». Det er 
pr. mai 2016 ikke felles rutiner for observasjon og kartlegging av flerspråklige barns språkutvikling.   
 
Foreldresamarbeid:  
Den daglige kontakten ved levering og henting av barnet er den viktigste muligheten for 
foreldresamarbeid og blir lagt stor vekt på i alle barnehagene. I tillegg har alle barnehagene egne 
rutiner når det gjelder foreldresamtaler, både i forbindelse med oppstart og videre gjennom 
barnehageforløpet. Barnehagene har også regelmessige foreldremøter. 
Barnehagene har ikke faste rutiner for bruk av tolk i foreldresamarbeidet. Behovet for tolk vurderes 
fra gang til gang.  Tolking for deltakere på introduksjonsprogrammet dekkes av flyktningetjenesten. 
For andre foreldre må barnehagen dekke kostnadene selv.  

4.1.2 De viktigste oppgavene: 

- Sikre at barna utvikler gode norskferdigheter. Språk læres best gjennom deltakelse i lek og 
andre språklige aktiviteter. Dette forutsetter et godt språkmiljø i barnehagen der det er 
avgjørende med gode språkmodeller. En god fordeling i barnehagene mellom norske barn og 
innvandrerbarn er derfor viktig. Det forutsetter også at barnehagen kan legge til rette for 
språkstimulerende aktiviteter tilpasset det enkelte barn.  Dette krever at personalet har god 
kompetanse innen språkutvikling og flerspråklig utvikling spesielt.  

- Sikre at barna får bruke og vedlikeholde sitt morsmål i barnehagen. Forskning viser at 
styrking av morsmålet er en suksessfaktor når det gjelder å lære et nytt språk. Personalet i 
barnehagen må ha rett kompetanse og det må gjøres bruk av foreldrenes kompetanse.  

- Sikre barna en god start i barnehagen slik at barna føler seg trygge i et ukjent miljø og får 
knyttet seg til voksne i barnehagen. Oppstartfasen kan ofte oppleves som vanskelig, særlig 
når barnet ikke behersker språket og personalet ikke behersker barnets språk. I tillegg kan 
barnet ha opplevd brutte relasjoner tidligere i forbindelse med flukt eller migrasjon, som kan 
gjøre dem mer sårbare når de skal løsrive seg fra foreldrene. 

- Sikre foreldrene en god start i barnehagen slik at de blir kjent med hva en barnehage er, får 
tillit til personalet og opplever det trygt å levere fra seg sitt barn. Språklige barrierer kan by 
på utfordringer, og gjør at samarbeidet med foreldrene kan kreve mer tid og ressurser. Det 
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kan være behov for å gi informasjon både muntlig og skriftlig, og det kan være behov for å 
bruke bilder eller konkreter i tillegg til tolk. 

- Sikre at flerspråklige familier blir hørt i saker som gjelder barnehagens innhold og drift. Det 
er viktig at barnehagene aktivt legger til rette for at flerspråklige foreldre kan delta i utvalg og 
komiteer, at det legges til rette for deltakelse på møter og sosiale sammenkomster. 
Barnehagene er viktig integreringsarena for flerspråklige familier. 

- Synliggjøre det språklige og kulturelle mangfoldet i barnehagen. Jobbe med holdninger slik 
at språklig og kulturelt mangfold oppleves som den ressursen det er.  

- Sikre en god overgang mellom barnehage og skole.  

4.1.3 Tiltak enheten vil prioritere for å gjennomføre de viktigste  oppgavene: 

• Flerspråklige barn får tilrettelagt språkstimulering i gruppe ut i fra interesser og språknivå 
uavhengig av hvilken barnehage de går i. Dette kan gjennomføres uten økonomiske 
konsekvenser i et samarbeid mellom barnehagen og veileder for barnehager. 

• Det kjøpes inn språkstimulerende materiell og kartleggingsmateriell til barnehagene. Dette 
foreslås dekket ved engangstilskuddet som følger barn av flyktninger ved bosetting i 
kommunen. 

• Kompetanseheving av barnehagepersonalet innen språk og inkludering. Dette kan gjøres ved 
å delta i satsingen «Kompetanse for mangfold 2013-2017». Økonomiske konsekvenser i 
forbindelse med frikjøp av personalet for å delta på samlinger. Barnehagene som får delta vil 
få kr. 100 000,- i stimuleringsmidler fra fylket.  

• Etablere nettverk for personalet som jobber med flerspråklige barn. Drives av veileder for 
barnehager. 

• Rekruttere personale til barnehagene som behersker andre språk i tillegg til norsk.  
• Ansette tospråklige assistenter i kommunen som fordeles til barnehagene ut i fra gitte 

kriterier. Økonomiske konsekvenser i form av nye stillinger. 
• Organisere et transporttilbud til familiene som har barnehageplass langt borte fra bostedet 

på en annen måte slik at ikke dette tar opp så mye av flyktningetjenestens ressurser. 
Økonomiske konsekvenser i form av innleid transport eller økt stilling ved flyktningetjenesten 
for å utføre denne oppgaven. 

• Utvidet tilvenning ved oppstart i barnehagene. Foreldrene tilgodeses med 5 tilvenningsdager 
ved oppstart i barnehage. Lenger tid til tilvenning avtales mellom foreldre og barnehage 
etter behov. 

• Barnehagene kan få tilskudd til 30 timer assistent ved oppstart av nye barn av flyktninger. 
Assistenten skal frigjøre fast personale slik at de kan følge barnet og foreldrene tett i 
oppstarten. Tilskuddet dekkes av midler….. 

• Opprette en egen oppstartavdeling for barn av nyankomne flyktninger. Dette vil sikre at 
barna raskt kommer i barnehage, avdelingen vil kunne bygge opp nødvendig kompetanse, 
det vil kunne gis foreldreveiledning og barna vil ha kommet et stykke på vei i sin 
norskspråklige utvikling før overgangen til nærbarnehagen. Økonomiske konsekvenser i form 
av nye stillinger, lokaler og inventar/leker/utstyr. 

• Rutiner for bruk av tolk i foreldresamtaler. Økonomiske konsekvenser for barnehagene ved 
økt bruk av tolk, eventuelt kan utgifter til tolk dekkes av sosialtjenesten. Vurdere å opprette 
lokal tolketjeneste. 

• Kartlegge de flerspråklige barnas språk før overgangen til skolen. På bakgrunn av informasjon 
fra barnehagene kan skolene legge til rette for nødvendig språkopplæring allerede fra første 
trinn.   

• Aktivt oppsøke og informere flerspråklige foreldre om barnehagens drift. Rekruttere 
flerspråklige foreldre til utvalg og komiteer. Skape gode møteplasser for foreldre. Fokus på 
inkludering i foreldregruppa for eksempel som tema på foreldremøter. 

• Bruke Utvidet ressursteam (URT) ved behov i foreldresamarbeidet, til veiledning / rådgivning. 
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4.1.4 Aktuelle tiltak 2016-2019 

 Navn på tiltak 2015/ 
2016 

2016
/201
7 

2018 2019 

1.  Språkgrupper 
Ansvar: Styrer / daglig leder  

X X X X 

2.  Innkjøp språkstimulerende materiell 
Ansvar: Veileder for barnehager  

H17    

3.  Kompetanseheving for ansatte 
Ansvar: styrer / daglig leder, veileder for barnehage  

x X X X 

4.  Nettverk 
Ansvar: veileder for barnehager  

X X X X 

5.  Rekruttere flerspråklig personell 
Ansvar: styrer / daglig leder  

 X X X 

6.  Utrede mulighetene for å ansette tospråklige 
assistenter. 
Ansvar: Kultur og oppvekstavdelingen, Eigersund 
kommune  

 V17   

7.  Utrede transporttilbud 
Ansvar: Kultur og oppvekstavdelingen, Eigersund 
kommune  

 x X x 

8.  Tilskudd ved oppstart 
Ansvar: Kultur og oppvekstavdelingen, Eigersund 
kommune  

H16/V1
7 

   

9.  Tilvenning 
Ansvar: styrer / daglig leder 

x x x x 

10.  Vurdere opprettelse av oppstartavdeling 
Ansvar: : Kultur og oppvekstavdelingen, Eigersund 
kommune 

 V17   

11.  Rutiner for bruk av tolk 
Ansvar: styrer / daglig leder sammen med veileder for 
barnehager og flyktningetjenesten 

H16    

12.  Kartleggingsrutiner når det gjelder språkfunksjon og 
sikre god skolestart. 
Ansvar: styrer / daglig leder, rektor og veileder for 
barnehager 

H16/ 
V17 

   

13.  Skape gode møteplasser for foreldrene 
Ansvar: styrer / daglig leder 

x x x X 

14.  URT som arena for tverrfaglig samarbeid 
Ansvar: styrer / daglig leder 

x x x X 
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4.2 GRUNNSKOLENE 1-10 TRINN 

Målene er nådd når: 

 Alle elever får et pedagogisk forsvarlig tilbud. 

 Elevene opplever mestring og kan delta aktivt i et iunkluderende skolemiljø. 

 Det er etablert gode overganger fra barnehage til barneskole og videre til ungdomskole og 
vgo.. 

 Det utvikles et godt system for inntaksklasse, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring  

 Foreldrene opplever god kommunikasjon med skolen, som gir de mullighet til å ivareta barna 
på en god måte. 

 Elevene opplever mestring og kan delta aktivt i et iunkluderende skolemiljø. 

4.2.1 Status for grunnskolene 

Utenlandske elever som flytter til Eigersund kommune, går på nærskolen de tilhører utfra adressen 
de bor på. For at disse barna på sikt skal bli inkluderte og integrerte samfunnsborgere, er det viktig 
med god tilpasset og målrettet opplæring både i norsk og i andre fag. Minst like viktig er det at disse 
ungene opplever trygge og inkluderende skolemiljø, preget av romslighet og toleranse, der det å 
skape gjensidig forståelse og respekt for ulik kulturell bakgrunn, anses som grunnleggende.    
 
Den første norskopplæringen får disse elevene i språkgruppe 8 timer pr. uke på Husabø skole for 
elever i barneskolealder, og tilsvarende på Husabø ungdomsskole for elever i ungdomsskolealder. Pr. 
dato har grunnskolene i Eigersund omlag 130 elever av utenlandsk opprinnelse. Disse fordeler seg 
slik på skolene: 
 
GSI- statistikk fra høsten 2015. Elever som får særskilt norskopplæring fordelt på trinn og skole. 
GSI: Statistikk fra 2015  angående elever som får særskilt norskopplæring fordelt på trinn. 

Skole            Trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot. 

Eigerøy 1 0 1 1 0 1 1    5 

Grøne Bråden 7 9 4 0 0 2 0    22 

Husabø  8 7 12 11 15 9 6    68 

Rundevoll 4 3 0 2 1 4 1    15 

Hellvik 2 1 0 0 1 2 1 3 1 1 12 

Helleland           0 

Husabø U          3 3 

Lagård U        1 3 4 8 

 
Utenlandske elever som kommer til skolene, er ofte barn av arbeidsinnvandrere eller flyktninger. 
Eller de kan komme som følge av at de har en forelder som gifter seg i Norge. Elevene kan ha svært 
ulik språklig og kulturell bakgrunn. Dessuten er skolebakgrunnen ofte veldig forskjellig. Noen som 
kommer, har på grunn av krig og konflikt aldri fått mulighet til å gå på skole tidligere. Andre kommer 
fra land med skolesystem som er svært velfungerende. Disse elevene kan ha kommet lenger enn 
jevngamle norske elever, blant annet i fag som matematikk og engelsk.  
 
Når flyktninger kommer, har skolene som regel blitt varslet i god tid. Dette gjør det mulig å 
forberede seg. Det er også vanlig å gjennomføre det første møtet med skolen sammen med 
flyktningetjenesten. De ordner også med tolk til disse møtene. De fleste flyktningene som kommer, 
har noe skolegang fra før, men ofte er skolegangen mangelfull og noen ganger helt fraværende. Alle 
elever har ulike evner, anlegg og forutsetninger for å lære, men hovedinntrykket er at de aller fleste i 
denne gruppen er veldig motiverte og vet at de har fått en gylden mulighet til å skaffe seg et bedre 
liv.  
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Nye elever som kommer, får i dag tilbud om språkgruppe 8 timer pr uke (Pr. i dag får ikke elever på 1. 
trinn gå i språkgruppe). Her undervises det etter læreplan for grunnleggende norsk nivå 1. Elevene 
kan gå i språkgruppe i inntil ett år. Når elevene ikke går i språkgruppe, går de i sin klasse på sin 
nærskole. Her får de tilpasset opplæring eller følger med så godt de kan på det som skjer. Når tiden i 
språkgruppe er over, får elevene videre oppfølging på skolen de tilhører. De senere årene har tallet 
på elever som til enhver tid går i språkgruppen på Husabø skole, ligget mellom 10 og 20. I tillegg 
kommer eleven som går på Husabø ungdomsskole. 
 
Når det gjelder flyktninger, så får skolene vanligvis melding i god tid på forhånd om elever som 
kommer. Arbeidsinnvandrere kommer som regel mer uventet. De banker gjerne på døra og forventer 
å begynne omgående. 
 
I Eigersund kommune har morsmålsundervisningen lenge vært organisert under Husabø skole. For 
mange språk har det vært vanskelig å få tak i morsmålslærer. I påvente av utarbeiding av nye rutiner, 
er morsmålsundervisningen i øyeblikket redusert, og for tiden gis det kun morsmålsundervisning i 
polsk. Det oppleves som viktig at dette kommer på plass igjen; enten som morsmålsundervisning 
(viktig for de yngste) eller tospråklig fagopplæring (mest nyttig for de eldste). 

4.2.2 Utfordringer framover 

Tallet på elever i denne gruppen har over tid vist en stigende kurve. Særlig gjelder dette på de 
sentrumsnære skolene. Det krever både plass, kompetanse og ressurser for å kunne gjøre en 
tilfredsstillende jobb på skolene. Det vil være aktuelt med kompetanseheving og videreutdanning for 
personale som jobber med disse elevene. Organiseringen av tilbudet, herunder omfang og geografisk 
plassering bør også gjennomgås og evalueres. 

4.2.3 Forslag til tiltak i grunnskolen 

 Utarbeide en helhetlig plan for skoletilbudet for disse elevgruppene. Her under viktig å se på 
følgende: Språkgruppe – framtidig organisering, omfang og plassering.  

 Etter mange års erfaring med at elevene går 8 t pr uke i språkgruppe i ett år, foreslås det at 
elevene går fire hele dager per uke i språkgruppe til elevene har tilstrekkelige ferdigheter i norsk 
til å følge ordinær undervisning i egen klasse. Den femte dagen går de i sin klasse på sin 
nærskole. Dette bør gjelde nye elever som kommer fra 6 -10 trinn.  
For yngre elever gjøres det en individuell vurdering om språkopplæringen skal gis i egen 
språkgruppe eller på sin nærskole. 

 En språkgruppe på opp mot 20 elever med vidt forskjellig alder, bakgrunn, tidligere skolegang 
etc., bør ha minimum to lærere og en assistent tilknyttet. Det vil være kostnader på omtrent en 
million kroner årlig knyttet til dette. I tillegg kommer transportkostnader. 

 Sikre at elevene får morsmålsopplæring når det er nødvendig. Å ha tilstrekkelig kompetanse på 
morsmålet, er et viktig grunnlag for å kunne lære norsk. Blant annet er det dokumentert at den 
første skrive- og leseopplæringen bør foregå på morsmålet. Til nå har morsmålsopplæring blitt 
gitt til de yngste elevene (når mulig å få tak i lærer) der fokus har vært lese og skriveopplæring 
på morsmål. For eldre elever bør det satses mer på to språklig fagopplæring. Det vil si at en får 
opplæring i f. eks matematikk, naturfag og liknende på morsmålet.  En hovedutfordring vil være 
å få tak i personer med nødvendig kompetanse til å ta slike jobber. Morsmålslærere tilsettes i 
deltidsstillinger alt etter elevtall og behov. Bør i en budsjettsammenheng beregnes som 
tilsvarende minimum tre hele stillinger til sammen.  

 Viktig å kunne gi disse elevene et tilbud om leksehjelp. De færreste av foreldrene har 
forutsetninger for å kunne følge opp lekser på norsk. Tilbud gis på den enkelte skole. 
Leksehjelpgrupper på 4 t/u vil koste ca. 60 000 kr pr. skole. 
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 At elever som har opplevd krevende ting og har behov for det, får tett oppfølging av 
skolehelsetjenesten. 

Det er et viktig arbeid som nå gjøres for å en større helhet i integrerings- og inkluderingsarbeidet. Det 
er en berikelse for skole og lokalsamfunn å få disse elevene blant oss. Det må likevel understrekes at 
det følger kostnader med den oppfølgingen som er påkrevd for disse elevene. Aktuelle tiltak uten 
økonomisk konsekvens 2015-2018: 

Nr. Navn på tiltak 2016 2017 2018 2019 

1.  Utarbeide en helhetlig plan for 
skoletilbudet til de 
minoritetsspråklige elevgruppene 
jfr. tiltakene i 4.2.2. 

H16 V17   

2.  Kanalisere flyktninger til flere skoler 
i kommunen. 

X X X X 

3.  Elever som har opplevd krevende 
ting og har behov for det, får tett 
oppfølging av skolehelsetjenesten 

X X X X 

 

4.3 EIGERSUND VOKSENOPPLÆRINGSSENTER    

Målene er nådd når: 

 Flest mulig har nådd nivå A2 eller bedre i løpet av Introduksjonsprogrammet.  

 Alle skal tilbys språkpraksis i løpet av introduksjonsprogrammet. 

 Flyktningene opplever selv at de har godt utbytte av norskundervisningen og språkpraksisen. 

 Vi får fornøyde brukere som opplever medbestemmelse gjennom aktiv deltakelse i 

elevdemokrati. 

4.3.1 Status for Eigersund voksenopplæringssenter  

Driften ved Eigersund voksenopplæringssenter er forankret i ”Lov om Introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere.” (Introduksjonsloven) og i Lov om grunnskolen og den 
videregående opplæringen. (Opplæringsloven). 
Skolen hadde pr 1. februar 2016 totalt 170 elever som kan plasseres i disse kategoriene: 

Kategori September 2014 Februar 2016 

I introduksjonsprogram og norsk med samfunnskunnskap 
ved VO-senteret 

48 72 

Arbeidsinnvandrere utenom EU og familiegjenforente som 
deltar i norsk med samfunnskunnskap  

24 41 

Arbeidsinnvandrere som betaler selv når de deltar på kurs i 
norsk med samfunnskunnskap 

29 13 

Spesialundervisning/logopedhjelp (Etter opplæringslovens 
§ 4a) 

26 20 

Grunnskoleopplæring ved Sandnes læringssenter 
 

18 24 

Skolen er prøvested for den nasjonale norskprøven for voksne innvandrere og for den obligatoriske 
prøven i samfunnskunnskap. Kandidatene måles i forhold til nivåene A1, A2, B1 og B2, som er basert 
på en felles europeisk målbeskrivelse. En kandidat på A2-nivå vil kunne klare seg i arbeidslivet, B1 er 
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kravet for å kunne starte på videregående utdanning, mens B2 åpner for studier på universitet og 
høyskole. 

4.3.2 Økonomiske og personalmessige forhold  

Eigersund voksenopplæringssenter har 13 stillingshjemler med i alt 16 ansatte. Driftsinntektene er  
sammensatte og består av følgende hovedelementer: 

- Statsstøtte til norskopplæring/samfunnskunnskap på grunnlag av antall voksne innvandrere 
bosatt i kommunen.  

- Tilskudd til norskopplæring/samfunnskunnskap fra samarbeidskommunene Bjerkreim og 
Sokndal.  

- Overføringer fra Eigersund kommune. 
- Egenbetaling fra elever. 

4.3.3 Rettigheter og plikter for voksne innvandrere 

Elevene som deltar i opplæring i grunnleggende norsk med samfunnskunnskap, kan deles inn i tre 
grupper: 

1. Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
2. Plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap  
3. Innvandrere som ønsker å delta i opplæring i norsk og samfunnsfag 

 
Introduksjonsprogrammet 
Nyankomne flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag, har rett og plikt 
til å følge et toårig introduksjonsprogram. Programmet skal etter loven tilbys i 37,5 timer/uke med 5 
ukers ferie som i arbeidslivet ellers. Målet med programmet er at deltakerne skal forberedes til å 
delta i arbeids- og samfunnsliv, og bli økonomisk selvstendige.  
 
Deltakerne mottar introduksjonsstønad (lønn) i programperioden. For flyktninger bosatt i Eigersund 
er det hovedsakelig opplæring i norsk med samfunnsfag og språkpraksis som inngår i programmet. 
Deltakerne tilbys 25 timer norsk og språkpraksis pr uke, noe som etter endring i forskrift Q-20/2015, 
tilsvarer 30 timer pr uke når tid til for- og etterarbeid for deltakerne tas med. I skolens høst- og 
vinterferier har flyktningetjenesten egne opplegg for deltakerne, og i sommerferien har deltakerne to 
uker med arbeidspraksis. Introduksjonsprogrammet i Eigersund utgjør for tiden 30 timer pr uke i 42 
uker, noe som ikke tilfredsstiller Introduksjonslovens krav om et fulltids- og helårig program. 
Kommunene blir målt etter i hvor stor grad deltakerne i introduksjonsprogrammet starter i jobb eller 
videre utdanning etter avsluttet toårsperiode. Regjeringens målsetting er at 55 % av deltakerne skal 
gå direkte ut i arbeid eller utdanning. I 2013 var dette tallet 47 % på landsbasis, for Eigersund var 
tallet 33 %. (Kilde: http://www.imdi.no/no/Introduksjonsordningen/Introresultater/ datert 17.02.15.)  

4.3.4 Sentrale utfordringer ved Eigersund voksenopplæringssenter 

- Grunnskoleopplæring 
Voksne innvandrere med mangelfull grunnskoleutdanning fra sitt hjemland, har rett på slik utdanning 
i Norge dersom de «trenger det» (opplæringslovens paragraf 4A). Den enkelte voksne må selv søke 
kommunen om å gjøre retten til grunnskoleutdanning gjeldene. Eigersund kommune kjøper 
grunnskoleopplæring for voksne ved Sandnes læringssenter fordi dette senteret har mange elever og 
kan tilby opplæring i grunnskolens fag på flere nivå.  Skoleåret 2013/14 var det 23 elever med rett til 
opplæring på grunnskolens nivå som fikk sitt grunnskoletilbud i Sandnes. Høsten 2014 var tallet på 
elever fra Eigersund ved Sandnes læringssenter 18. På grunn av den økte familieinnvandringen i 2014 
og 2015, har tallet økt til 25 i mai 2015. Fra høsten 2016 vil Eigersund voksenopplæringssenter gi 
dette tilbudet i Egersund. Det vil bli en overgangsperiode der vi har elever både på Sandnes 
læringssenter og her i Egersund. Etter hvert vil alle elevene i denne kategorien få tilbud i Egersund. 
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4.3.5 Aktuelle tiltak 2016-2019 

Deltakere i introduksjonsordningen har svært ulik bakgrunn. Noen har gjennomført 
universitetsstudier, mens andre har liten eller ingen skolegang. Programmet skal være tilpasset den 
enkeltes forutsetninger. En deltaker uten skolebakgrunn har et mye lenger løp fram til lønnet arbeid i 
Norge enn en deltaker med høy utdanning. Etablerte konkrete og forutsigbare samarbeidsmodeller 
mellom kommuneledelse, skoleverk/voksenopplæring, helsesektor og privat næringsliv, oppnås 
høyere skår på sysselsetting etter endt program. I 2013 var det 14 kommuner der minst 80 % av 
deltakerne gikk over i arbeid eller utdanning etter endt program. 

Nr. Navn på tiltak 2016 2017 2018 2019 

1.  Avklare ansvarsdelingen for 
Introduksjonsprogrammet mellom 
Eigersund voksenopplæring og 
flyktningetjenesten/NAV. 

Ansvar: Kom.sjef HO/KO 

Egen sak x   

2.  Etablere «Egersund Læringssenter» der 
introduksjonsprogrammet i Eigersund 
kommune skal være helårlig og på full 
tid slik Introduksjonsloven krever. 
Flytte elever tilbake fra Sandnes 
læringssenter. 

Ansvar: Komsjef KO/HO 

Egen sak - 

løpende 

2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 

3.  Innføre en elektronisk database der 
samarbeidet omkring individuell plan 
for den enkelte flyktning kan foregå 
sikkert og effektivt mellom skolen og 
flyktningetjenesten. 

Ansvar: Leder IKT 

 170 000   

4.  Eigersund kommune bør forplikte seg 
til å ta imot en viss prosentandel av 
flyktninger til 
arbeidstrening/arbeidspraksis. 

Ansvar: Komsjef Personal 

Egen sak x   
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5 KULTUR, FRITID, SOSIALE NETTVERK OG FRIVILLIGHET 

 
Målene er nådd når: 

 Alle som ønsker det har en fritidsaktivitet. 

 Alle har en form for sosialt nettverk i kommunen etter endt introduksjonsprogram. 

5.1.1 Status for kultur, frivillighet m.m 

Felles for de lokalsamfunnene som har fått til å skape ulike foreninger og nettverk, er at det er tatt et 
mer helhetlig kommunalt grep mot flerkulturelle bydeler, som involverer samarbeid på tvers av 
offentlig og frivillig sektor, inkludert aktører som skoler, velforeninger, innvandrerforeninger, 
idrettsforeninger, politi, trossamfunn og bibliotek. 
Regjeringen formulerer følgende mål på dette området: 

 Øke driftsstøtten til mellomstore og store lokale innvandrerorganisasjoner 

 Bidra til at frivillig sektor fortsatt skaper møteplasser og er aktør i integreringsarbeidet 

 Innføre en nasjonal uke for mangfold og flerkultur i 2013. 
 
I «Okka By», rapporten fra Telemarksforskning i 2012, karakteriseres deltakelsen av innvandrere i 
lokale lag og organisasjoner som svak med unntak av EIK og Frelsesarmeen.  
 
Dersom kommunen skal gi økonomisk støtte til fritids- og/ eller  aktivitetstiltibud bør det være til 
tilbud som favner  over en større gruppe av flyktninger. 

5.1.2 Kulturkontoret – status og fremtidige muligheter 

Slik situasjonen er nå er aktiviteten rettet mot innvandrere ganske begrenset. I det følgende har 
kulturkontoret formulert en del tilbud som de ønsker å kunne utvikle og realisere i årene fremover: 

 Opplevelseskort er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som gir barn og 
unge gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.  

 Kulturfadder  - tanken er å gi flyktninger og arbeidsinnvandrere noen å gå sammen med på 
kulturelle arrangementer. Konserter, utstillinger, kino og lignende.  

 Kunstnerbesøk er et tiltak som kan være inspirerende og utviklende for flyktninger og 
arbeidsinnvandrere.  

 Foto og videkurs er en effektiv måte å inspirere flyktninger og arbeidsinnvandrere til å uttrykke 
seg på og formidle sine historier (dokumentar og/eller fiksjon) på en kreativ måte.  

 Forfatterbesøk er noe kulturkontoret har god erfaring med etter Verdens Bokdag i vår.  

 Arbeidstrening/språkpraksis fra kulturinstitusjoner er også et godt tiltak som kan bidra til 
integrering både med hensyn til språkutvikling og det å få noe arbeidserfaring. 
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 Åpen scene kan bidra i integreringsarbeidet ved å sette opp en scene og invitere inn folk til å 
presentere det de ønsker, kan det skapes en spennende kunstnerisk arena hvor alt kan skje.  

5.1.3 Frivilligsentralen – status og fremtidige muligheter  

Tilbakemeldingene fra Frivilligsentralen er at de har hatt og har flere frivillige som arbeider med 
integrering av flyktninger. Gjennom flere år har det for eksempel vært et fast samarbeid med 
Flyktningetjenesten og Egersund Menighetssenter (IKA). Frivilligsentralen har faste aktiviteter som 
«Norsk matlaging» og sykkelkurs for spesielt kvinnelige innvandrere. 

5.1.4 Frivilligsentralen ønsker å kunne bidra med å tilrettelegge for følgende aktiviteter i 
fremtiden:  

 Matlaging i barnehage – norske og utenlandske mødre møtes og lager mat sammen. 

 Servicetorg hvor en kan henvende seg og få veiledning om hvem de skal henvende seg til i 
kommunene på ulike saksområder. Også kunne få veiledning angående skjema m.m. 

 Matkurs hvor det er flyktninger og arbeidsinnvandrere som er kursholdere. 

 Hjemmebesøk hvor en drikker te/kaffe og blir kjent. «Alla prosjektet». Kfr. Antirasistisk senter. 

 Utvikle en mer aktiv dialog med frivillige lag og foreninger.  

 Svømmekurs. 

 «Norsk kvinnegruppe» rettet mot å lære norsk kultur og språk. 

 Tilbud om leksehjelp. 
 
Frivilligsentralen opplever økt etterspørsel knyttet til å bidra med tilbud rettet mot ulike tjenester 
innen helse- og omsorg.  Flere innvandrere har meldt sin interesse for å engasjere seg som frivillige, 
men foreløpig er et fåtall som er aktive. Bakgrunnen for dette er gjerne språkmestring og begrenset 
kapasitet til å følge disse opp fra Frivilligsentralens side.  

5.1.5 Frivillige organisasjoners bidrag i integreringsarbeidet 

- Frelsesarmeen 
Det lokale korpset innen Frelsesarmeen har gjort og gjør en helt god innsats innen 
integreringsarbeidet i kommunen.  En mottar midler fra Kavlifondet og de har ansatt en person til å 
arbeide med tilbudet til barn og unge på heltid.  
 
Utgangspunktet for Frelsesarmeen har vært å ta i bruk menighets lokaler og tilbud som en arena og 
en møteplass for integrering. Frelsesarmeen har som mål at de gjennom språktrening for voksne, 
fritidstilbud for barn og voksne sammen, ulike aktiviteter der innvandrere og etnisk norske er 
sammen kan bidra til å utvikle vennskap på tvers av kulturer. Det er et mål for Frelsesarmeen at 
innvandrere skal oppleve å møte og bli kjent med nordmenn, bli kjent med den norske kulturen, 
tenkningen, bli invitert til norske hjem.  Frelsesarmeen har nå bygget opp et bredt spekter av tilbud 
som involverer innvandrere. Dette spenner fra åpen cafe , babysang (0-1 år), småbarnsang (1-2 år) og 
Bomchicka (3-5 år), Babysang for tospråklige , Innebandy for de mellom 8. trinn og siste trinn på 
videregående, basketball – 12 og eldre, fredagstreff for ungdommer 12-18 år, speidergrupper fra 6 – 
18 år, etter skoletid er et tilbud til barn fra 2. klasse, Internasjonal dag, egne ungdomsarrangementer 
for ungdommer i nyttårshelgen, i påsken samt sommer og høst og  familieleirer og familiehelger.  

 
- Kristent interkulturelt arbeid (KIA) 
Kristent interkulturelt arbeider en landsdekkende organisasjon som arbeider for flerkulturelt 
fellesskap i menighet og samfunn. Her lokalt arrangerer KIA en gang i måneden samling på 
menighetssenteret på Damsgård. Det er et mål at innvandrere i alle aldersgrupper skal kunne møte 
etnisk norske i en sosial ramme og ha anledning til å praktisere norsk. Vanligvis deltar mellom 30 og 
40 personer på disse samlingene. Mange av de som deltar er mødre med barn. Men etter hvert har 
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også flere menn deltatt. I tillegg til disse sosiale samlingene arrangerer KIA lokalt turer eller 
deltakelse på alternative arrangementer bl.a. «vinterfest» med flyktningetjenesten. 
 
- Egersund Idrettsklubb (EIK) 
Utgangspunktet  er at klubben i tillegg til den sportslige siden, ønsker å være en viktig samfunnsaktør 
for byens befolkning. EIK har arbeidet med integrering av barn og unge i flere år nå og det er ingen 
tvil om at klubben har lykkes med denne satsingen. Spesielt gjelder dette EIK Fotball der barn og 
unge gradvis har fått plass på de fleste aldersbestemte lagene. Så mange som 50-60 barn og unge 
med innvandrerbakgrunn er aktive i fotballsammenheng. Her bør det tilføyes at EIK er en sentral 
aktør i det som kalles «Team Dalane». Av til sammen 20 ungdommer har 5 innvandrerbakgrunn. To 
av disse er fra EIK. 
 
EIK gir uttrykk for at det nå er så innarbeidet med spillere fra mange ulike land at dette har blitt en 
del av hverdagen i klubben. Det betyr selvsagt mye for barn og unge med innvandrerbakgrunn at 
foreldrene viser interesse slik mange av de etnisk norske gjør. Totalt sett vil denne type idrettsmiljø 
gi gode muligheter til å trene språk for både barn og unge og for foreldre.  På denne måten arbeider 
EIK med langsomt å tilvenne foreldrene med innvandrerbakgrunn til den kulturen som gjennomsyrer 
klubben og den måten klubben arbeider på. På den måten kan også foreldrene bygge nettverk og 
tilpasse seg de kravene de møter i klubben.  
 
Fra EIK Fotball sin side fremheves det gode samarbeidet med flyktningetjenesten og med Husabø 
skole. Dette samarbeidet har ledet mange barn og unge inn mot fotball tilbudet som EIK gir. Klubben 
mottar et tilskudd på kr. 50.000 pr. år fra flyktningetjenesten og er avhengig av dette tilskuddet for å 
kunne gi så mange barn og unge med innvandrerbakgrunn det tilbudet de nå får.  En del av tilskuddet 
fra flyktningetjenesten er brukt til å støtte deltakelse også fra jenter med innvandrerbakgrunn.  
 
Fra EIK sin side gis det også uttrykk for at de ønsker et mer systematisk samarbeid med kommunen 
med årlig evaluering.  For eksempel hvordan klubbene kan etablere gode forbindelser med andre 
skoler.  

- Egersund Racketklubb  - Folkepulsen – et folkehelseprosjekt   
”Folkepulsen” er et folkehelseprosjekt som ble etablert i 2009 og har frem til nå fungert i to 
treårsperioder. Målgruppene er ”inaktive unge og voksne”. For alle prosjektene skal gi økt fysisk 
aktivitet, integrering og inkludering. Idrettsrådet, EIK, Eigersund kommune og Rogaland 
fylkeskommune har samarbeidet om Folkepulsen gjennom en lokal styringsgruppe.  

Racketklubben  er et eksempel på hvordan opplegget rundt Folkepulsen kan stimulere til aktivitet for 
å integrere innvandrere. Kurset ble fullført i januar 2015. Tennis er en verdensomspennende idrett 
og klubben hadde allerede medlemmer fra Filippinene, Østerrike, Polen, Litauen og England. 
Flyktningene har fått medlemsstatus og får som stadig del i de ulike godene som klubben tilbyr samt 
forpliktelsene som for eksempel dugnadsinnsats. Klubben håper blant annet å få med de nye 
medlemmene i forbindelse med at Egersund Racketklubb inneværende år har ansvaret for 17. mai 
arrangementet.  

5.1.6 Aktuelle tiltak 2016-2019 

Nr. Navn på tiltak 2016 2017 2018 2019 

1.  Utrede og ev. utvide bruk av 
opplevelseskortet 
Ansvar: Kulturkontoret 

Egen sak 
løpende 

x   

2.  Etablere ordning med 
«kulturfadder». 

 Egen 
sak 

x x 
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Ansvar: 
Flyktningskontor/kulturkontor 

løpende 

3.  Arrangere kunstnerbesøk. 
Ansvar: Kulturkontor 

 X 
løpende 

x X 

4.  Foto og videokurs 
Ansvar: Kulturkontor 

 X 
løpende 

x X 

5.  Forfatterbesøk 
Ansvar: Kulturkontor 

 X 
løpende 
 

x X 

6.  Arbeidserfaring og språkpraksis fra 
kulturinstitusjoner 
Ansvar: Voksenopplæringen 

 X 
løpende 

x X 

7.  Åpen scene 
Ansvar: Kulturkontor 

 X 
løpende 

x X 

8.  Matlagingskurs – 
frivillighetssentralen 
Ansvar: Frivillighetssentralen 

X 
løpende 

x x X 

9.  Svømmekurs. 
Ansvar: Flyktningetjenesten 

 X 
løpende 

x X 

10.  «Norsk kvinnegruppe» rettet mot å 
lære norsk kultur og språk 
Ansvar: Flyktningetjenesten/Diakon 

 X 
løpende 

x X 

11.  Tilbud om leksehjelp. 
Ansvar: Frivillighetssentralen 

 X 
løpende 

X X 

12.  Vurdere hvordan en kan få til et 
mere systematisk samarbeid med 
årlig evaluering med frivillige lag og 
organisasjoner  
Ansvar: Kulturkontor 

Egen sak 
løpende 
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6 ARBEID     

 
Målene er nådd når: 

 55 % av alle som har gått på introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 1 

år etter avsluttet introduksjonsprogram. 

 70% av alle som har deltatt i introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 3 

år etter fullført introduksjonsprogram. 

 80% av alle som har deltatt i introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 5 

år etter avsluttet introduksjonsprogram, eventuelt avklart at arbeid ikke er forenelig med 

helsesituasjon. 

6.1 NAV 

6.1.1 STATUS FOR NAV STAT EIGERSUND  

Innvandrere og norskfødte etter landbakgrunn og kommune 

 2015 

EU/EØS, USA, Canada, Australia og 
New Zealand 

Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania 
unntatt Australia og New Zealand, og 
Europa utenom EU28/EØS 

Innvandrere Norskfødte med 
innvandrer foreldre 

Innvandrere Norskfødte med 
innvandrer foreldre 

I alt – Norge 327 060 28 068 342 320 107 515 

Eigersund 887 68 732 133 

Hå 1 712 175 718 194 

Klepp 1 511 163 757 204 

Time 992 123 803 191 

Gjesdal 912 123 387 84 

 
Blant innvandrerne totalt sett finner vi flest fra Polen, Myanmar, Litauen, Danmark og Filippinene. 
Mennene er i flertall blant de fleste nasjonalitetene. Thailand er her et unntak, med et overveiende 
antall kvinner. Siden 2005 har det vært en sterk økning i arbeidsinnvandring fra EØS/EU land. Det 
siste året har dog antallet arbeidsinnvandrere flatet ut. Arbeidsinnvandrerne har i hovedsak tatt 
arbeid innen mekanisk industri, bygg og anlegg. Med flere år i norsk arbeidsliv har mange 
arbeidsinnvandrere opparbeidet seg rettigheter i den norske velferdsforvaltningen. Dette ser ut til å 
være en medvirkende årsak til at mange etablerer seg i Eigersund med sin familie.  
 
Eigersund kommune – helt ledige innvandrere pr. april 2016 

Land Antall % av totalen 

Norge 226 51,02 % 
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Polen 148 33,41 % 

Romania 12 2,71 % 

Litauen 9 2,03 % 

Filippinene 8 1,81 % 

Danmark 5 1,13 % 

Eritrea 4 0,90 % 

 
Kommentar: I tillegg er det pr.april 2016 registrert til sammen 31  arbeidssøkere fra 19 ulike 
nasjoner. Disse utgjør  7 % av det totale antallet arbeidssøkere. 
  
Mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av 2015 : 
Flyktninger:        133 personer 
Andre utlendinger:          23 personer 
Opprinnelig norske statsborgere:     187 personer 
Totalt antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 2015:  343 personer 

6.1.2 Supplerende statistikk fra IMDI 

IMDI fører statistikk over resultatene direkte etter fullført Introduksjonsprogram i alle berørte 
kommuner. Her registreres alle som er i arbeid eller i utdanning etter avsluttet 
introduksjonsprogram. For Eigersund kommune viser tallene følgende: 
2010  27 %  Av 11 deltakere som fullførte programmet 
2011  20 %  Av 10 deltakere som fullførte programmet 
2012  40 %  Av 10 deltakere som fullførte programmet 
2013  30 %  Av 10 deltakere som fullførte programmet 
2014  28,5%  Av 21 personer som fullførte programmet 
2015  36 %  Av 25 deltakere som fullførte programmet 
 
Til sammenligning ligger de ca 30 fremste kommunene i Norge på mellom 60 og 92 % i arbeid eller 
utdanning for 2013. 
 
Mange av de arbeidsledige arbeidsinnvandrerne kjennetegnes ved begrensede språkferdigheter 
både på norsk og engelsk. De som har vært i arbeid har i mange tilfeller vært tilknyttet et firma hvor 
arbeidsleder har hatt samme morsmål som øvrige ansatte. De har derfor ikke sett behov for å lære 
seg norsk på eget initiativ.   
I ulike sammenhenger skilles det gjerne mellom generell arbeidsinnvandring, flyktninger og 
familiegjenforente med norsk eller nordiske borgere. For sistnevnte gruppe er det ingen lokal 
statistikk å vise til. Flyktninger en prioritert gruppe for arbeidsrettede tiltak i NAV. Det arbeides 
systematisk for at flyktninger skal kunne få ordinært arbeid. I dette arbeidet inngår bruk av 
arbeidsrettede tiltak som f.eks. arbeidstrening og kurs. Våren 2014 tok NAV stat initiativ til å inngå et 
samarbeid med kommunen for å styrke overgang til arbeid for flyktninger ved avsluttet 
introduksjonsprogram. Dette resulterte i at 14 flyktninger startet på et kurs som kombinerer norsk 
opplæring og arbeidstrening.  Prosjektet ble avsluttet ved nyttår 2014 med resultat at flere deltakere 
fikk en nærmere tilknytning til ordinært arbeid med forlengelse av praksisplass. Tilsvarende kurs 
hadde oppstart i januar 2016. 
 
 Registrering som arbeidssøkere 
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Senest tre måneder før avslutningen på introduksjonsprogramprogram bistår.  
Voksenopplæringssenteret flyktningen  med registrering som arbeidssøker på www.nav.no. Straks 
etter fullført registrering sender voksenopplæringssenteret melding til NAV om dette på email og ber 
om et overføringsmøte. 
 
Hva er de viktigste utfordringene for NAV i årene som kommer? 

- I forbindelse med at Eigersund kommune de siste årene har økt kvoten for antall flyktninger 
som skal komme til kommunen, og familiegjenforente holdes utenfor kvotene, har det totale 
antall mottatte flyktninger økt betydelig. Antall flyktninger som etablerer seg i arbeidslivet 
etter endt introduksjonsprogram har ikke vært tilfredsstillende. Det medfører at antall 
flytninger som får veiledning/oppfølging fra NAV stadig er økende.   

- Et stadig økende krav til fagkompetanse og språklige ferdigheter vil kunne medføre at et 
økende antall flyktninger blir stående utenfor arbeidsmarkedet og dermed være avhengig av 
økonomisk sosialhjelp over lengre tid.  

- Manglende muligheter på arbeidsmarkedet kan medføre en mindre vellykket integrering, økt 
sosial uro og sosiale utfordringer. Mulighet til å praktisere norsk blir begrenset og de 
foresatte vil kunne møte utfordringer i for-hold til oppfølging av barn i skole/barnehage. 

6.1.3 Aktuelle tiltak 2016-2019 

 Etablering av kommunalt arbeidstreningstilbud for flyktninger etter endt introduksjonsprogram. 
Her tenkes det først og fremst på de som ikke kan nyttiggjøre seg tiltak i regi av den statlige 
delen av NAV på grunn av begrensede norskkunnskaper. NAV er usikre på hvordan dette skal 
kostnadsberegnes på en hensiktsmessig måte. Det vil kunne være både en utgift 
(arbeidsleder/lønn istedenfor sosialstønad) og inntekter (gratis arbeidskraft). 

 NAV vil arbeide for at kommunen som helhet stiller seg mer åpne til å ta i mot flyktninger både i 
språktrening, arbeidstrening/sommerpraksis, aktivitetstilbud og ordinært arbeid.  

 Styrke de sosiale tjenestene i NAV med 100 % stilling som kan arbeide aktivt mot å få 
sosialhjelpsmottakere (utlendinger/flyktninger) over i arbeid.  
 

Nr. Navn på tiltak 2016 2017 2018 2019 

1.  NAV vil arbeide for at kommunen som helhet stiller seg mer 
åpne til å ta i mot flyktninger både i språktrening, 
arbeidstrening /sommerpraksis, aktivitetstilbud og ordinært 
arbeid.Ansvar: Leder NAV 

X 

løpende 

x 

 

x x 

2.  Tettere oppfølging mot arbeid/arbeidstrening - utenlandske 
statsborgere 100 % stilling. Ansvar: Leder NAV 

 620 
000  

620 
000 

620 
000 
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7 TVERRFAGLIGE TJENESTER 
Målene er nådd når: 

 Foreldre har fått god informasjon om det å være foreldre i Norge. Barna har en 

omsorgssituasjon preget av trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet. 

7.1 BARNEVERNSTJENESTEN (DALANE BARNEVERN)  

7.1.1 Status for enheten  

Barneverntjenesten gir hjelp både overfor barn fra familier som har kommet som flyktninger og som 
arbeidsinnvandrere. Disse sakene behandles på samme måte som saker vedrørende andre barn som 
barneverntjenesten kommer i kontakt med. Dersom meldingen undersøkes konkluderer 
undersøkelsen med tiltak eller henleggelse.  Tiltakene som settes inn er de samme som for andre 
barn.  Barneverntjenesten har ikke særlige tiltak for barn med innvandrerbakgrunn.  Ulike typer tiltak 
kan settes inn.  Også når det gjelder barn med innvandrerbakgrunn ligger hovedtyngden på 
hjelpetiltak i hjemmet, herunder foreldreveiledning, bistand til å komme i gang med fritidsaktiviteter 
etc.  Det er imidlertid også noen av barna som har behov for plassering utenfor hjemmet.  Når det 
gjelder barn av foreldre med flyktningebakgrunn, eller som har innvandret grunnet 
ekteskapsinngåelse, synes andelen med behov for plassering utenfor hjemmet å være noe høyere 
enn for den øvrige befolkningen. 

Barneverntjenesten har ansvaret for de enslige mindreårige asylsøkerne som kommunen tar imot. 
Ungdommene kommunen har tatt imot så langt har passet innenfor rammene av det relativt lite 
omfattende tiltaket som er etablert, hybel med tilsyn.  Det er for tiden plass til fem unge i tiltaket til 
enhver tid.   

Hva er de viktigste utfordringene for enheten/tjenesten de kommende årene? 

Det vil være ulike og sammensatte utfordringer blant alle barn som barnevernstjenesten arbeider 
med. Hvis en skal peke på særlige utfordringer knyttet til flyktninger, vil det kunne summeres opp 
slik: 

 Ulik oppdragelseskultur, ma.a bruk av fysiske avstraffelser etc.  

 Psykiske lidelser hos foreldre, herunder posttraumatisk stress syndrom, grunnet belastninger og 
traumer etter å levd under belastende forhold.  

 Utfordringer knyttet til å følge opp barnas skolearbeid da foreldre har begrenset språk-
kompetanse.  

 Trenger bistand til å sikre barna en aktiv fritid med deltakelse i fritidsaktiviteter. 

 Familiegjenforening der barn som ikke har bodd sammen med sine foreldre over tid skal 
gjenforenes med foreldre.  

7.1.2 Aktuelle tiltak 2016-2019 

Det er viktig å se på muligheten for å nå flere med forebyggende veiledning og informasjon på 
gruppenivå i settinger der de møtes.    
Gruppen innvandrere som flytter til Norge grunnet ekteskapsinngåelse kunne hatt stor nytte av å 
inkluderes fullt ut i kvalifiseringsprogrammet.  Dette kunne hatt en forebyggende effekt.   
 
 Navn på tiltak 2016 2017 2018 2019 

1.  Veiledning, informasjon og 
oppfølging av foreldre i forhold til 
norsk lovgivning m.m 

X 

løpende 

X X X 
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8  BEDRE SAMHANDLING MELLOM TJENESTENE  
Eigersund kommune har valgt en organisasjonsmodell der ansvaret for oppfølging av flyktninger i 
introduksjonsprogram er delt mellom flyktningetjenesten og voksenopplæringen. 
Flyktningetjenesten er lagt under NAV (kommunal del) og rapporterer til kommunalsjef for helse- og 
omsorg. Voksenopplæringen er plassert under Kultur og oppvekst og rapporterer til denne 
kommunalsjefen. Ansvarsdelingen mellom voksenopplæringssenteret og flyktningetjenesten/NAV er 
uavklart i forhold til å tilby et heldags- og helårig introduksjonsprogram for flyktninger som bosettes i 
kommunen.  

 
 
Det er nødvendig med en gjennomgang av organisering, samhandling og ansvarsforhold i forhold til 
innvandrergruppene i Eigersund kommune. Det anbefales at det som en oppfølging av planen gjøres 
en avklaring i forhold til organisering som startes opp høsten 2016. 
 

Kommunens ansvar i forhold til 
Introduksjonsloven,  
presisert i Rundskriv Q-27/2015: 

Ansvarlig i dagens ordning Framtidig organisering 

Praktisk tilrettelegging: 

Mottak og bosetting 
 

Helse og omsorg 
v/Flyktningetjenesten i 
NAV 

 
Alt 1. Bosetting og 
introduksjonsopplæring
en blir en egen seksjon Bolig Helse og omsorg 
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 v/Flyktningetjenesten i 
NAV 

med egen leder i linje til 
kommunalsjef helse og 
omsorg  
Voksenopplæringen blir 
egen seksjon i med egen 
leder i linje til 
kommunalsjef kultur og 
oppvekst  
Alt 2. Bosetting og 
introduksjonsopplæring
en blir en egen seksjon 
med egen leder i linje til 
kommunalsjef kultur og 
oppvekst  
Voksenopplæringen blir 
egen seksjon i med egen 
leder i linje til 
kommunalsjef kultur og 
oppvekst  

Psykisk og fysisk helse Flyktningetjenesten I NAV 
kontakter aktuell tjeneste i 
Helse og omsorg (lege, 
psykisk helsetjeneste, 
tannlege mm) 

Oppvekst og skole Flyktningetjenesten I NAV 
kontakter Kultur og 
oppvekst (Grunnskole, 
voksenopplæring, 
barnehage) 

Økonomi  
 

Kunnalsjef økonomi 

Kvalifisering: 

Kartlegging av kompetanse 
 

Voksenopplæringen, 
opplysninger fra mottak 
benyttes i startfasen 

 
Alt 1. Bosetting og 
introduksjonsopplæring
en blir en egen seksjon 
med egen leder i linje til 
kommunalsjef helse og 
omsorg  
Voksenopplæringen blir 
egen seksjon i med egen 
leder i linje til 
kommunalsjef kultur og 
oppvekst  
Alt 2. Bosetting og 
introduksjonsopplæring
en blir en egen seksjon 
med egen leder i linje til 
kommunalsjef kultur og 
oppvekst  
Voksenopplæringen blir 
egen seksjon i med egen 
leder i linje til 
kommunalsjef kultur og 
oppvekst  
 
 

Utarbeiding av individuell plan 
 

Voksenopplæringen 

Programoppfølging – hel dag og helårlig tilbud 
 

Delvis ivaretatt gjennom 
samarbeid mellom skole og 
flyktningetjeneste 

Samordne ulike virkemidler i programmet.   
(For eksempel videregående opplæring, 
yrkesprøving eller arbeidsmarkedstiltak) 

Voksenopplæringen 

Utstedelse av deltakerbevis 
 

Voksenopplæringen 

Administrering og utbetaling av 
introduksjonsstønad. 

Flyktningetjenesten i NAV 
melder til lønn om nye 
deltakere, 
voksenopplæringen 
registrer timer 

Registrere opplysninger i nasjonalt 
introduksjonsregister.  

Flyktningetjenesten i NAV 
og voksenopplæringen 

Sørge for opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap 

Voksenopplæringen   
20 timer pr uke 

 
Tjenestene deles grovt inn i 3 deler 

- Voksenopplæringen 20 timer per uke i 38 uker av året 
- Introduksjonsopplæring 17,5 timer per uke. 37 timer per uke i skolens ferie 
- Bosetting 
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I dagens ordning er bosettingsdelen organisert innunder NAV (helse og omsorg), Voksenopplæringen 
er organisert innunder kommunalsjef kultur og oppvekst. Oppgavene i introduksjonsordningen er 
fordelt mellom disse to enhetene, selv om størstedelen av resursene som nyttes kommer fra 
voksenopplæringen. Dette er ikke en hensiktsmessig måte å jobbe på, og det må gjøres avklaringer 
på hvordan tjenesten som helhet skal organiseres.  

Det vil bli sett på to alternative forslag til løsninger: 
1. Bosetting og introduksjonsopplæringen blir en egen seksjon med egen leder i linje til 

kommunalsjef helse og omsorg  
Voksenopplæringen blir egen seksjon i med egen leder i linje til kommunalsjef kultur og 
oppvekst  

2. Bosetting og introduksjonsopplæringen blir en egen seksjon med egen leder i linje til 
kommunalsjef kultur og oppvekst  
Voksenopplæringen blir egen seksjon i med egen leder i linje til kommunalsjef kultur og 
oppvekst  

Uavhengig av valg av organiseringsmodell må tjenesten tilføres ressurser som kan ivareta lovkravet 
om heldags- og helårig introduksjonsprogram 

8.1.1 Aktuelle tiltak 2016-2019 

Nr. Navn på tiltak 2016 2017 2018 2019 

1.  Samlet gjennomgang av 
organiseringen, samhandlingen og 
ansvarsforhold mellom 
flyktningetjenesten og 
Voksenopplæringen i forhold til bl.a 
introduksjonsprogrammet.  

Ansvar: Komsjef KO/HO 

H16 V17   
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9 HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 
D= drift I= Investering 

   2016 2017 2018 2019 

Nr. Navn på tiltaket Ansvar D I D I D I D I 
1. Helsestasjonsvirksomhet 

1.1 Årlig informasjon til 
arbeidsgivere om deres 
ansvar/opplysningsplikt til 
helsestasjonen når de ansetter 
arbeidsinnvandrere fra 
høyendemiske land for 
tuberkulose. 

Leder 
Helsestasjonen 

x  x  x    

1.2 Utarbeide 
informasjonsmateriell til 
foreldre i forhold til barns 
rettigheter i 

Leder 
Helsestasjonen 

x  x  x  X  

1.3 Helsesøster må aktivt oppsøke 
skolebarn med 
flyktningebakgrunn for å 
etablere kontakt. 

Leder 
Helsestasjonen 

x  x  x  x  

2. Flyktningetjenesten 

2.1 Kommunens flyktningearbeid 
organiseres i henhold til 
føringene i kap. 8. 

Kom.sjef KO/HO H16        

2.2 Tiltak for å fremme botilbudet 
for flyktninger bør utredes 
spesielt som en del av det 
boligsosiale 
velferdsprogrammet 

Programleder 
boligsosial 

velferdsprogram 

  V17      

2.3 Introduksjonsprogrammet skal 
være et fullverdig program i 
Eigersund kommune – se pkt. 
13.6.2 

Rådmann x  x  x  x  

2.4 Eigersund kommune bør 
reservere 2-3 
barnehageplasser til 
eventuelle barn som ikke har 
muligheter til å søke om plass 
innen 31. januar for det 
enkelte år. 

KO   Sak V17    X  

           

3. Barnehage 

3.1 Språkgrupper Styrer X  x  x  x  

3.2 Innkjøp språkstimulerende 
materiell 

Veileder for 
barnehager 

 H17       

3.3 Kompetanseheving for ansatte styrer / daglig 
leder, veileder 
for barnehage 

x  x  x  x  

3.4 Nettverk veileder for 
barnehager 

x  x  x  x  

3.5 Rekruttere flerspråklig 
personell 

Styrer x  x  x  X  
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3.6 Utrede mulighetene for å 
ansette tospråklige 
assistenter. 

KO   V17      

3.7 Utrede transporttilbud KO   H17      

3.8 Tilskudd ved oppstart KO V16        

3.9 Tilvenning Styrer x  x  x  X  

3.10 Vurdere opprettelse av 
oppstartavdeling 

KO   V17      

3.11 Rutiner for bruk av tolk Veleder for 
barnehagene 

H16        

3.12 Kartleggingsrutiner når det 
gjelder språkfunksjon og sikre 
god skolestart. 

Styrer / daglig 
leder, rektor og 

veileder for 
barnehager 

H16        

3.13 Skape gode møteplasser for 
foreldrene 

Styrer x  x  x  X  

3.14 URT som arena for tverrfaglig 
samarbeid 

Styrer x  x  x  x  

           

   X  X  X  X  
4. Grunnskolene 

4.1 Utarbeide en helhetlig plan for 
skoletilbudet til de 
minoritetsspråklige 
elevgruppene jfr. tiltakene i 
4.2.2. 

Kommunalsjef 
KO 

H16  V17      

4.2 Kanalisere flyktninger til flere 
skoler i kommunen. 

Kommunalsjef 
KO 

  X  X  X  

4.3 I Elever som har opplevd 
krevende ting og har behov for 
det, får tett oppfølging av 
skolehelsetjenesten 

KO/HO x  x  x  x  

Voksenopplæring 
4.4 Etablere «Egersund 

Læringssenter» der 
introduksjonsprogrammet i 
Eigersund kommune skal være 
helårlig og på full tid slik 
Introduksjonsloven krever. 
Flytte elever tilbake fra 
Sandnes læringssenter. 

Kommunalsjef 
KO/HO 

V17 
Egen 
sak 

 2,5 mill  2,5 
mill 

 2,5 
mill 

 

4.5 Innføre en elektronisk 
database for individuell plan 
for den enkelte flyktning - 
mellom skolen og 
flyktningetjenesten. 

KO   170 000,-  X  X  

4.6 Eigersund kommune bør 
forplikte seg til å ta imot en 
viss prosentandel av 
flyktninger til 
arbeidstrening/arbeidspraksis. 

Kom.sjef 
personal 
Egen sak 

  V17      

5. NAV 

5.1 Det bør opprettes en 
”kompetansegruppe” som 

Kommunalsjef 
KO/HO og NAV 

  17      
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utarbeider en mer detaljert 
handlingsplan for økt 
sysselsetting blant 
flyktningene. Utgangspunktet 
bør blant annet være at ut fra 
nasjonal statistikk er det 14 
kommuner som har oppnådd 
en sysselsettingsgrad på 80% 
to år etter fullført 
Introduksjonsprogram. 

5.2 NAV vil arbeide for at 
kommunen som helhet stiller 
seg mer åpne til å ta i mot 
flyktninger både i 
språktrening, 
arbeidspraksis/sommerpraksis, 
arbeidstreningstilbud og 
ordinært arbeid. 

Leder NAV X  X  X  X  

5.3 Tettere oppfølging mot 
arbeid/arbeidstrening - 
utenlandske statsborgere 100 
% stilling.  

Leder NAV   620  620  620  

6. Kultur, fritid, sosiale nettverk og frivillighet 

6.1 Utvide bruk av 
opplevelseskortet – må 
utredes 

Kultur         

6.2 Etablere ordning med 
kulturfadder. 

Kultur X  X  X  X  

6.3 Arrangere kunstnerbesøk. Kultur   X  X  X  

6.4 Foto og videokurs –  Kultur   X  X  X  

6.5 Forfatterbesøk Kultur   X  X  X  

6.6 Arbeidserfaring og 
språkpraksis fra 
kulturinstitusjoner 

Kultur/personal   X  X  X  

6.7 Åpen scene Kultur     X  X  

6.8 Matlagingskurs – 
frivilligsentralen 

Frivilligsentralen X  X  X  X  

6.9 Svømmekurs. Frivilligsentralen   X  X  X  

6.10 «Norsk kvinnegruppe» rettet 
mot å lære norsk kultur og 
språk 

Frivilligsentralen   X  X  X  

6.11 Tilbud om leksehjelp. Frivilligsentralen   X  X  X  

6.12 Utvikle en mer aktiv dialog 
med frivillige lag og 
foreninger. Minne om fokuset 
på flyktninger og 
arbeidsinnvandrere. 

Frivilligsentralen X  X  X  X  
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Enhet: 
Saksbehandler: 
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Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

045/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Revisors uavhengighetserklæring 
 

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.   
 
 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til revisors uavhengighetserklæring. 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
 

Saksgang: 
Avgjøres av kontrollutvalget. 
 

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 
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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  

 

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 rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt 
under bokstav a.  

 
  
Økonomiske konsekvenser: 
Fremgår av saken. 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 

Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger. 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

486136  Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet overfor Eigersund 
kommune 
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Lagårdsveien 78 Samme 40 00 52 00 3201.35.38262 NO 887 052 832 MVA 
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Vår saksbehandler :   Vår dato: Vår referanse: Side: 

Cicel T. Aarrestad 11.08.2016  1 av 3 

Til kontrollutvalget i Eigersund kommune  

 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet overfor Eigersund 

kommune 

Lov- og forskriftskrav 

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for 

kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jam-

før merknader til nevnte bestemmelse. 

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, 

avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet 

og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revi-

sorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 

Følgende fremgår av kommuneloven § 79: 

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. Som nærstående regnes 

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende 

forhold, 

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefel-

ler eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som 

nevnt under bokstav a). 

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. 

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13. 

 Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fyl-

keskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved 

siden av revisoroppdraget.  

 Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 

fylkeskommunen deltar i.  

 Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at 

vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller 

på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.  
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I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften 

§ 14: 

 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 

eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 

 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommu-

nens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 

 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 

skattesaker etter domstolloven. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 

 

Pkt 1: Ansettelsesfor-

hold 

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Rogaland 

Revisjon IKS. 

Rogaland Revisjon IKS har avtale med Cicel T. Aarrestad, enkeltmannsfore-

tak, org. nr. 962493785, som reviderer oppdrag etter revisorloven hvor IKS-et 

ikke kan ha oppdraget. Selskapet leier ansatte i Rogaland Revisjon IKS iht. 

egen avtale, slik at ansatte kan få relevant praksis og dermed sin autorisasjon.  

Pkt 2: Medlem i sty-

rende organer 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Eiger-

sund kommune deltar i. 

Pkt 3: Delta eller in-

neha funksjoner i an-

nen virksomhet, som 

kan føre til interesse-

konflikt eller svekket 

tillit 

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som 

kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 

Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har slik tilknytning til Eigersund kom-

mune at det har betydning for uavhengighet og objektivitet. 

Pkt 5: Rådgivnings- 

eller andre tjenester 

som er egnet til å på-

virke revisors habili-

tet 

Før slike tjenester utføres, foretas det en vurdering av rådgivningens eller tje-

nestens art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vur-

deringen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med 

bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt 

tilfelle må vurderes særskilt. 

 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiled-

ning og bistand, og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må 

skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revi-

sjons- og kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytt rådgivnings- eller andre tjenester overfor Eigersund 

kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
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Pkt 6: Tjenester under 

kommunens egne 

ledelses- og kontroll-

oppgaver 

Undertegnede har ikke ytt tjenester overfor Eigersund kommune som hører inn 

under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Pkt 7: Opptre som 

fullmektig for den 

revisjonspliktige 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Eigersund kommune. 

Pkt 8: Andre særegne 

forhold 

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 

tilliten til uavhengighet og objektivitet. 

 

 

Stavanger, 11.08.2016 

 

Rogaland Revisjon IKS 

 

Cicel T. Aarrestad 

Revisjonsdirektør/ 

statsautorisert revisor 
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Kontrollutvalgssekretariatet 
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen 
Kontrollutvalgssekretær 
51 81 56 00 
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

046/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Oppfølging av barnevernet ‐ sviktende rutiner for refusjonsinntekter 
 

Sammendrag: 
I kontrollutvalgets møte 11. april ble det truffet slikt vedtak:  
 
KON‐020/16 Vedtak: 
 

1. Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at det blir holdt et fortsatt fokus på de punkter 
som kontrollutvalget har påpekt. 

 
2. Kontrollutvalget registrerer at andelen med oppdatert tiltaksplan har økt siden forrige revisjon 

og  at  antall  fristoverskridelser  er  redusert.  Dette  er  positivt.  Det  er  imidlertid  fremdeles  en 
betydelig andel som mangler tiltaksplan, og kontrollutvalget ber om at det holdes fortsatt fokus 
på å få økt denne andelen. Videre bes det om at det holdes fokus på fristoverskridelser samt at 
det  tas  i  bruk  elektroniske  saksbehandlingssystemer  for  å  bedre  effektiviteten  i 
saksbehandlingen. 

 
3. Kontrollutvalget  ber  om  en  statusoppdatering  til  kontrollutvalgets møte  i  november. Det  bes 

herunder  om  en  tilbakemelding  på  om  fullmaktsdelegasjon  iht.  kommunestyrets  vedtak  KS‐
051/15 pkt. 1 er gjennomført. 

 
4. Vedtaket sendes kommunestyret til orientering sammen med notat fra kommunalsjef Kultur og 

oppvekst.  

 
I kontrollutvalgets møte 7. juni ble det videre truffet slikt vedtak: 
 
KON‐031/16 (2) Vedtak: 
 

Kontrollutvalget viser til vedtak KON‐020/16 om statusoppdatering på oppfølgning av 
forvaltningsrevisjon av barnevernet til kontrollutvalgets møte i november. Kontrollutvalget ber 
om at sekretariatet går gjennom dette til neste møte og fremmer forslag til et tilleggsvedtak 
vedrørende oppfølging av sviktende rutiner knyttet til fakturering av refusjonsinntekter i Dalane 
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Barnevern. 
 
Sekretariatets forslag til tilleggsvedtak fremgår nedenfor. Saken bør for øvrig ses i sammenheng med 
sak 040/16. Revisors interimrapport 2015 for Dalane Barnevern vedlegges på ny som 
bakgrunnsinformasjon. 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:
 

1. I forbindelse med at kontrollutvalget har bedt om en ny statusorientering på forvaltningsrevisjon av 
barnevernet  (jf.  KON‐020/16  pkt.  3)  til møtet  28.  november,  vil  kontrollutvalget  i  tillegg  be  om 
følgende: 

 
Det bes om at det også orienteres om hvilke tiltak som er gjort for å avhjelpe sviktende rutiner 
knyttet til fakturering av refusjonsinntekter, slik Rogaland Revisjon har påpekt i interimrapport 
2015 for Dalane Barnevern. 

 
2. Vedtaket sendes Rådmann og Kommunalsjef kultur og oppvekst. 

 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Avgjøres av kontrollutvalget 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 

Alternative løsninger:  
Det fremlegges ikke alternative løsninger
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

486190  Interimsrappport 2015 ‐ Dalane barnevernsamarbeid 
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Eigersund kommune 

Ketil Helgevold 

Postboks 580 

4379 EGERSUND 

Kopi:  

Dalane barnevernsamarbeid, 

kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind 

Galtvik og Kontrollutvalget i Eigersund 

 

 

 

INTERIMSRAPPORT 2015 - DALANE BARNEVERNSAMARBEID 
 

I henhold til avtale har vi også i år foretatt regnskapskontroller av Dalane barnevernsamarbeid 

for å kunne bekrefte at kostnadsfordelingen mellom deltakende kommuner er korrekt. Våre 

stikkprøvekontroller, som ikke er et dypdykk tilsvarende en forvaltningsrevisjon, avdekket 

risiko på refusjonsområdet som vi iht. revisjonsstandardene er pålagt å følge opp med noen 

ytterligere undersøkelser. Disse stikkprøvekontrollene avdekket et tap på til sammen kr 560 

036 for 2015. Det anses sannsynlig at ytterligere tapte refusjonsinntekter kunne vært avdekket 

om flere saker var blitt kontrollert.   

Barneverntjenestens saksbehandlere har et eget ansvar for å søke Bufetat om refusjoner og 

forlengelse av tilskudd til forsterkningstiltak. Dette ansvaret er imidlertid kun i varierende grad 

praktisert. Det har heller ikke vært lederoppfølging og klare fullmakter på oppfølging av om 

søknader om rettmessige tilskudd blir sendt. Slike rutiner ville ha styrket den interne kontrollen 

og avdekket at søknader i enkelte tilfeller ikke er sendt.  

Siden barnevernstjenesten ikke kan hente ut rapporter fra fagsystemet i dag som viser totale 

utgifter per barn, er det ikke så rasjonelt for ledelsen å avdekke berettigede refusjoner. Enheten 

har ikke etablert kompenserende tiltak for å kunne produsere slike økonomisk oversikter per 

barn, noe som ville vært til hjelp både for å kunne rimelighetsvurdere den økonomiske siden av 

tiltakene, og for å sikre at refusjonssøknader utstedes når beløpsgrensene som utløser 

refusjoner nås.  Vi ber derfor kommunen vurdere å legge om rutinene.   

Gjennomgått dokumentasjon viser også at dialog mellom Bufetat og saksbehandler gjøres 

direkte per e-post. En slik rutine gir risiko for at henvendelser fra Bufetat om 

tilleggsopplysninger ikke blir besvart ved ferieavvikling, sykdom mv hos barneverntjenesten. 

Siden Bufetat ikke innvilger refusjonskrav før fullstendig søknad er mottatt, er det risiko for at 

refusjon tapes, siden det ikke innvilges refusjoner med tilbakevirkende kraft ved forsinkelser. 

Barneverntjenesten bør derfor vurdere om kommunikasjon med Bufetat bør gå via 

barnevernets felles e-post postkasse for registrering og for å kunne besvare henvendelser ved 

fravær slik at refusjonsinntekter sikres. Vi minner i den anledning om krav til journalføring.  

En gjennomgang av inngående fakturaer, viser at utbetaling via fagprogrammet Familia ofte 

kun godkjennes av en merkantil person. Det har heller ikke vært rutine å anvise utbetalinger 
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ved filoverføring til Visma økonomi. For å styrke sin internkontroll bør barneverntjenesten 

legge til rette for at utgifter attesteres og anvises av to personer som en naturlig arbeidsdeling 

og kostandsoppfølging av flere personer og for å redusere risikoen for feil.  

Våre kontroller avdekket også periodiseringsfeil på kr 632 000 fra UDI angående Lund 

kommune som skulle vært med i regnskapsåret 2014, men som først er blitt inntektsført i 2015. 

Barneverntjenesten bør etablere en kontrollrutine etter anordningsprinsippet slik at alle kjente 

inntekter og utgifter i året tas med i årsregnskapet for vedkommende år i tråd med KRS nr. 7 

og kommuneloven § 48 nr. 2. 

I samtale med barneverntjenestens leder i november 2015 får vi opplyst at rutiner ved enheten 

er gjennomgått etter våre kontroller og at ansvar for oppfølging av refusjonskrav nå er blitt 

fordelt til fagkoordinater. Dette er en god start på håndteringen av ovennevnte svakheter og 

feil.  

Vi ber om en tilbakemelding innen 3 uker i forhold til hvordan barneverntjenesten vil 

imøtekomme våre anbefalinger. 

 

Med hilsen 

Rogaland Revisjon IKS 

 

    
Cicel T. Aarrestad       

Revisjonsdirektør/  

statsautorisert revisor          

       
        Annebeth M. Mathiassen 

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

   
  

 
 
 

Saksnummer  Utvalg  Møtedato 

047/16  Kontrollutvalget  29.08.2016 

 
 

Spørsmål og orienteringer i møte kontrollutvalgets møte 29.8.2016 
 
 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
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Oversikt over kontrollutvalgets faste medlemmer  
for valgperioden 2015 – 2019 

 
 

 
Kontrollutvalget 5 representanter    Telefon E-post 

Leder: Hans Petter Helland   4375 Hellvik  FrP 975 56 534 xhelland@hotmail.com  

       

Nestleder: Liv Tone Øiumshaugen Hafsøyveien 61 A 4370 Egersund H   930 31 293 livtone@hotmail.no 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Leder: Hans Petter Helland   4375 Hellvik FrP 975 56 534  xhelland@hotmail.com 

       

HØYRE 1 representanter      

Nestleder:  Liv Tone Øiumshaugen   Hafsøyveien 61 A 4370 Egersund H   930 31 293  livtone@hotmail.no 

       

KRISTELIG FOLKEPARTI  representant      

Gunhild Marie Sundsdal Skåra  Nedre Sandbakkveien 2 4370 Egersund  Krf  976 55 443 skaara0801@gmail.com 

       

       

Sosialistisk Venstreparti 1 Representant      
Halvor Østerman Thengs Tengsveien 9 4373 Egersund SV 476 36 856 hthengs@gmail.com 
       

       

 Venstre 1 Representant      
Axel Seglem Berggaten 5 4370  Egersund V 474 52 477 axel.seglem@gmail.com 

       

       

Vararepresentanter i rekkefølger: 
 
Anny Karin Egelandsdal Prestegårdsveien 68 4371 Egersund AP 911 87 619 akarin95@hotmail.com 

Svein Olav Tengesdal Åseveien  60 4370 Egersund SP 990 21 019 s-ola-te@online.no 
Alf Håkon Hetland Eiaveien 321 4376 Helleland FrP 411 28 295      alf.haakon.hetland@gmail.com                           
Lisebeth Kjos-Hansen, Gamleveien 16 4370  Egersund V 976 45 501 lisebeth@rodvelt.no 
Inghild Liland Lauåsveien 9 4373 Egersund AP 406 12 352  
       

       
 

Pr. 17. juni 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Eigersund næring og 
havn KF, 

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. 
Hovedarbeidsmiljøutvalget 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi, Levekårsutvalget. 

 
 

   

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
19.10.2015 Politisk sekretariat 
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