
Rapport til Kontrollutvalget i  

Eigersund kommune 
Innledning 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hovedkonklusjonene i rapporten 

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

2. Bemanningen i staben har vært lav 

3. Budsjetteringen og rapporteringen har vært feil og mangelfull 

4. Hjemmelsregisteret har hatt feil og mangler 

5. Kompetansemessige utfordringer i avdelingen  

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

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

Historikk. 

I Eigersund kommune ble levekårsavdelingen delt i to avdelinger fra 2013, Helse og omsorg 
og Kultur og oppvekst. Innefor ansvarsområdet til kultur og oppvekst ligger åtte kommunale 
grunnskoler, seks kommunale barnehager, kulturskolen, kulturhuset og bibliotektjenesten. I 
tillegg tre ansvarsområder som dekker flere kommuner, PP tjenesten, barnevernet, og 
voksenopplæringen.  
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Utvikling budsjett og regnskap i KO
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Kultur- og oppvekst - Netto driftsresultat 2002-2013
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Ser vi på oversikten over utviklingen av budsjett og regnskap fra 2002, ser vi at det er en jevn 
og tildels stor økning innen avdelingen. Tabellen er justert for at levekår var en avdeling fram 
til 31.12.12. og er derfor sammenlignbar over tid. Utgiftene har økt fra ca. 135 millioner i 
2002 til 339 millioner i 2013. (økning på 251% ). Tabellen viser og at det var et hopp fra 2010 
(225 mill) til 2011 (310 mill). Dette skyldes i hovedsak ny forskrift i barnehage som sier at 
alle som er født før 1. september f. eks 2011 er sikret barnehageplass fra august 2012. Dette 
medførte større utgifter på barnehagesektoren. 

 

 

 

 

 

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

Budsjettering 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

Organisering av økonomi- og personalfunksjonen:  

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

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

 

Lovpålagte tjenester. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Rådmannen har endret rutinene for å fange opp eventuell ressursøkning på lovpålagte 
tjenester innen Kultur og oppvekstavdelingen. En ytterligere forbedring skal skje gjennom tett 
samarbeid med helse og omsorgavdelingen  
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får spesialundervisning har dermed økt fra ca 80 elever i 2002 til 220 elever i 2013. I tillegg 
viser figuren under at de elevene som trenger ekstra hjelp har mer sammensatte problemer og  

 

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

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

 

Drift fra november 2013-juni 2014 

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

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

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

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

 

Hvordan kunne dette skje? 

Sviktende bruk av rutiner i budsjettarbeidet 

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

Bemanningsmessige forhold 

• Eigersund kommune har lav bemanning administrativt.  

• Fag, personal og økonomifunksjonen lå til en stilling 

• Personal og økonomifunksjonen lå i stab på avdelingen  

Nye folk i sentrale posisjoner 

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

• Fra august 2013 ble det ansatt barnehagekonsulent 

 

Arbeid med hjemler.  

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

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

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

 

 

 

 

 

Kontrollrutiner 

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

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

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

 

Forklaring på ulike ansvar brukt på avdelingen 

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

211 Utgifter knyttet til barn med spesielle behov innen barnehagedrift. 

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

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

2520-
2570 

Ansvarsområde for de ulike kommunale barnehagene 

2210-
2270 

Kommunale grunnskoler 

 
Utførte vedtak 
 
Desember 2013:  

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

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

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

 
 

Vedtak:                                                                                    

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

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

 

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

 
 
 
 

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

Bedre oversikt over tilsettingsforhold innen KO:  

 

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

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

Vedtak 

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

Vedtak 

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

Kobling av hjemler og tilsettingsprosess:  

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

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

Godkjenning av hjemler: 

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

 

 

 

 

 

 

Vedtak 

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

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

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

~ o ~ 

  

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

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