
 EIGERSUND KOMMUNE 
Kommunestyret 
 

Nye saker på sakslisten - Tilleggsaksliste 
 
Møtested: Egersund Arena 

Dato: 16.03.2015 

Tidspunkt: 17:00 
 
 
Det er foreslått å sette følgende saker på sakslisten/ettersende dokumenter i sak:  
Sak nr. Sakstittel L 
019/15 Interpellasjon - Svart arbeid, en trussel både for næringslivet og velferden.  

020/15 Behandling av forundersøkelsesrapport -  Budsjettoverskridelser i Eigersund 
kommune  

 
Regelverk for saker som ikke er satt på sakslisten: 

Kommunelovens § 34. Endring av sakliste. Forespørsler.  
1. Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på 
den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke 
møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.  

 
Reglement for Eigersund kommunestyre § 4-1 Utsending av saksdokumenter.:  

Sammen med innkalling sørger ordføreren for at alle saksdokumenter sendes ut. Dersom ikke alle 
dokumenter i den enkelte sak foreligger ved utsendelse, skal dette angis med begrunnelse i 
innkallingen. 
 
Unntaksvis kan saksdokumenter ettersendes etter godkjenning fra ordfører, men da under forutsetning 
av at det sammen med utsendingen foreligger en utfyllende begrunnelse på årsaken. 
 

 
Begrunnelse for at sak 20/15 må ettersendes: 
I utgangspunktet ble det lagt opp til en saksbehandling som gjorde at alle impliserte parter skulle få 
anledning til å uttale seg i saken. Imidlertid ble Rapport - Forundersøkelse Gransking Eigersund 
kommune oversendt såpass sent til kontrollutvalgets sekretariat at det ville kunne være problematisk 
å få dette til på en forsvarlig og korrekt måte. Det ville også være vanskelig å unngå etterutsendelser 
til partigruppen all den tid kontrollutvalget hadde sitt møte mandag 2. mars og partiene startet sine 
gruppemøter til kommunestyret allerede samme kveld. Saken derfor i utgangspunktet ikke satt på 
sakslisten til kommunestyret. 
 
I etterkant viste det seg at kontrollutvalget ønsket å få saken behandlet på kommunestyrets møte i 
mars, samtidig som rapportens innhold gjorde at impliserte parter kunne akseptere at de fikk, om 
med en noe knapp tidsfrist, anledning til å uttale seg i saken i forkant av kontrollutvalgets møte. 
 
Kontrollutvalget behandlet saken på sitt møte 2. mars og oversender med dette saken til 
kommunestyret med anmodning om å sette saken på sakslisten på møtet i mars. 
 
Det er to sett med dokumenter i saken, en del som er offentlig og en del som er unntatt offentlighet. 
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003/15 Økonomirapport for perioden januar - februar 2015  
Denne saken skulle ha vært ettersendt sammen med denne utsendelsen, men pga sykdom har det 
ikke vært mulig å få saken ferdig. Rådmannen vil få ettersendt saken så fort som mulig. 
 
 
ORIENTERINGER 
 kl 17:00 - 18:00 Orientering om kommunereformen v/Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa 
kl 18:00 - 1830 Orientering om - Forskning kommuneøyeblikkelig hjelp - v/lege Heidi Nilsen 
 
Merk at det i innkalling står møtetid kl. 1700, men ved en beklagelig feil står det feil tidspunkt for 
orientering av Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa. Denne orienteringen starter kl. 1700. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Leif Erik Egaas (H) 
Ordfører 
        Leif E. Broch   
        Informasjonssjef 
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 Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  04.03.2015 
Arkiv: :FE-033, TI-&29 
Arkivsaksnr.: 
08/892 
Journalpostløpenr.: 
15/7387 

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

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

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
019/15 Kommunestyret 16.03.2015 
 
 

 
 

Interpellasjon - Svart arbeid, en trussel både for næringslivet og 
velferden. 
   
 
Sammendrag: 
Arne Stapnes (H) har i rett tid innlevert slik interpellasjon til ordføreren angående Svart arbeid, en 
trussel både for næringslivet og velferden. 
 
Saksgang: 
Legges frem for kommunestyret. 
  
 
Interpellasjon som legges frem i møtet 16.3.2014: 
 
"Svart arbeid, en trussel både for næringslivet og velferden. 
 
Regjeringen fremmet den 13. januar i år en strategi mot arbeidslivskriminalitet.  Målet er å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse og gode arbeidsforhold gjennom et bredt samarbeid 
mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter om forebygging, kunnskapsdeling og 
håndheving. 
 
Det er en god og dessverre nødvendig strategi, som vi også i Eigersund må ta på alvor.  
Eigersund Kommune investerer og kjøper for store millionbeløp hvert år.  Innkjøpsrutiner skal sikre at 
kommunen kjøper god kvalitet til gunstige priser.  Instrukser skal sikre at alle leverandører er 
registrert, har ryddige arbeidsforhold og at bedrift og ansatte betaler skatt.   Kommunen som kjøper 
skal sikre at også underleverandører til selgeren har sine ting i orden.  
 
For de mindre leverandørene, spesielt innenfor bygg og servicetjenester, har det blitt vanskelig å 
konkurrere med useriøse aktører.  Både for mindre bedrifter som ikke er MVA-registrert og for 
privatpersoner er det fristende å få tilbud med – og uten- MVA.  Med den store prisforskjellen dette 
gir blir ofte valget enkelt.   Konsekvensene av dette kan være at de seriøse håndverkerne og 
tjenesteleverandørene ikke får jobbene og at de i verste fall kan gå konkurs.  Kjøpere – Eigersund  
Kommune inkludert - kan bli straffet og vårt velferdssamfunn får lavere skatter og avgifter. 
 
Useriøse aktører kjennetegnes ofte med at de ansatte har uryddige arbeidsvilkår.  Arbeidssøkende 
uten lovlig opphold kan bli utnyttet, og det kan være variabelt hvor mye lønn som innrapporteres.  
Konsekvensen kan bli at hele bransjer preges av sosial dumping.  



 

 
• Er det noe Ordføreren kan gjøre for å sette større fokus på dette problemet?  
• Kan kommune, næringsliv og relevante organisasjoner i felleskap skape en holdningsendring 

til svart arbeid?" 
 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Interpellasjonen er fremmet i rett tid, og vil bli besvart av ordføreren. 
 
Behandling av interpellasjoner i kommunestyret fremgår av ”Reglement for Eigersund 
kommunestyre, § 21-3”: 
 
§ 21-3 Interpellasjoner. 
Utenfor de saker som er nevnt i innkallingen til kommunestyret, kan hvert medlem av kommune-
styret rette forespørsel til ordføreren i form av interpellasjon etter følgende regler: 
 

a) Interpellasjonen må være innlevert skriftlig så tidlig som mulig før kommunestyremøtet den 
ønskes besvart i, og senest 5 virkedager før møtet – møtedagen og lørdag ikke medregnet. 
Brukes e-post, må den sendes til kommunens offisielle e-postadresse 
post@eigersund.kommune.no  

 
b) Interpellasjonen gjøres kjent for kommunestyrets medlemmer ved at den sendes ut snarest 

mulig til medlemmene. 
 
c) Interpellasjonen behandles ved møtets slutt og etter at de øvrige sakene i det oppsatte 

møtekartet er ferdigbehandlet. Den som har meldt interpellasjonen, har adgang til å 
framlegge en muntlig begrunnelse. Ordfører avgjør om det skal settes begrenset taletid. 

 
d) Ordføreren besvarer interpellasjonen. 
 
e) Ved eventuelt ordskifte i forbindelse med interpellasjonen, kan interpellanten, rådmannen 

og gruppeførerne for de politiske partiene i kommunestyret ha ordet to ganger. Forøvrig skal 
ingen ha ordet mer enn en gang.  

 
f) Eventuelle forslag som måtte bli framsatt i forbindelse med interpellasjonen, kan ikke 

avgjøres i møtet, hvis ordføreren eller 1/3 av de møtende representanter motsetter seg det. 
~ o ~ 
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 Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  04.03.2015 
Arkiv: :FE-210 
Arkivsaksnr.: 
14/1621 
Journalpostløpenr.: 
15/7388 

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

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

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
020/15 Kommunestyret 16.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Behandling av forundersøkelsesrapport -  Budsjettoverskridelser i 
Eigersund kommune 
   
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 55/2014 – Mandat gransking at det skulle gjennomføres en 
forundersøkelse (begrenset granskning) vedrørende budsjettoverskridelser i Eigersund kommune 
mai 2014. 
 
Statsautorisert revisor Gaute Sivertsen og advokat Fredrik Bie har ferdigstilt sin rapport etter dette. 
 
Saksgang: 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret som avgjør saken. 
  
 
 
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak 04.03.2015: 
 
Legges frem i møtet. 
 
02.03.2015 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Med unntak for kommunens revisor, Rådmann, Kommunalsjef KO samt advokat Fredrik Bie og 
revisor Gaute Sivertsen ble det vedtatt å lukke møtet for allmenheten, jfr. Kommuneloven § 31 nr. 2 
og nr. 4. 
 
Leder ga ordet til advokat Fredrik Bie og revisor Sivertsen som gikk gjennom 
forundersøkelsesrapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Deretter ble 
rådmann gitt ordet. 
 
Kontrollutvalget vedtok deretter å lukke møtet for alle andre enn utvalgets medlemmer, sekretariat 
og kommunens revisor.  
 
Kontrollutvalget behandlet deretter forundersøkelsesrapporten. 



 

 
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet følgende forslag: 

Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 55/14 vedrørende forundersøkelse.  
Kontrollutvalget har gjennomført eit oppstartsmøte med dei ansvarlige for forundersøkelsen, 
samt eit møte med presiserande spørsmål til desse frå kontrollutvalget si side. 
Forundersøkelsesrapporten vart overlevert kontrollutvalget ved sekreteriatet den 
16.02.2015 og kontrollutvalget bestemte seg etter intern diskusjon å gi Rådmannen og 
ledergruppen innsyn i denne den 25.02.15, med moglegheit til å kommentera denne innan 
utvalgets møte 02.03.15.  
Forundersøkelsesrapporten gir etter kontrollutvalgets syn eit godt bilete av dei spørsmåla 
kommunestyret bad om å få undersøkt i sitt vedtak i sak 55/14.  
Rapporten skisserer i punkt 8.2 ein oversikt over system og systemfeil og i punkt 8.3. forhold 
som allereie er endra og forhold som fortsatt bør endres.  

 
Kontrollutvalget vil i tillegg presisere følgende funn i rapporten:  

1. Det er gjennom media, og i det ekstraordinære møtet med formannskapet og 
kontrollutvalget den 26.05.14, skapt eit inntrykk av at Rådmannen først vart kjent med de 
store overskridelsene like i forkant av dette møtet.  
 
Dette medfører ikkje riktighet, rådmannen og ledergruppen ble informert om de forventa 
kostnadsmessige konsekvensene av KO- saken allerede 20.02.14. I tillegg vart rådmannen 
informert om merforbruket knyttet til barnehagene den 08.04.14 og ledergruppen den 
10.04.14 
 
Kontrollutvalget er kritisk til at Rådmannen ikkje informerte formannskapet og 
kommunestyret umiddelbart etter at ein vart kjent med desse tala, det ville vore svært 
naturlig å informere om dette i det ordinære formannskapsmøtet 09.04.14.  
 

2. Det foreligger absolutt ingen skriftlige vurderinger for alternative løsninger for å oppfylle 
kravene til bemanning i barnehagene i kommunen etter Fylkesmannens tilsyn i begynnelsen 
av 2013. Det foreligger heller ingen politiske vedtak på dette området, ei heller på 
driftskostnadene ved den midlertidige barnehageløsningen på Slettebø.  
 
Det er etter utvalgets syn dramatisk at ikkje kommunens økonomiavdeling er brukt for å 
estimere kostnader/å vurdere kostnadsbildet ved ulike valg for å innfri Fylkesmannens krav 
på dette området. Rådmannen burde framlagt ei sak for politisk behandling, der ulike 
alternativer vart presentert med økonomiske konsekvenser for dei ulike alternativa 
 

3. Etter å ha gjennomført ekstraordinære møter ang. kommunens økonomiske situasjon i 
mai/juni 2014, legger Rådmannen fram sine kuttforslag til politisk behandling. I rapporten 
kjem det fram at desse ikkje er kvalitetssikra av økonomiavdelinga, som naturlig ville vera. 
Dette medførte at rådmannen, etter spørsmål frå representanter i kommunestyret, måtte 
redusere effekten av foreslåtte kutt til dels betydelig.  
 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  
Kommunestyret tek Forundersøkelsesrapporten frå revisor Gaute Sivertsen og advokat Fredrik 
Bie datert 16.02.15 til etterretning med følgende presiseringer: 
1. Formannskapet skal underrettes skriftlig i neste ordinære møte, uavhengig av 

økonomirapporter, når Rådmannen er kjent med kostnadsoverskridelser større enn 1 million 
kroner i forhold til sist vedtatte budsjett med eventuelle budsjettendringer.  
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2. Økonomisk status innafor kvar enkelt avdeling skal vera tema, og protokolleres på 
ledermøte, minst 1 gang pr. måned.  

3. Lønningskontoret skal kontrollere at det løpende er samsvar mellom hjemmelsregisteret og 
lønnsregisteret.  

4. Det innføres stillingsbeskrivelser for nøkkelpersonell i organisasjonen. 
5. Økonomiavdelingen skal for framtiden alltid, kvalitetssikre tallmateriale før forslag til 

driftsreduksjoner legges fram til politisk handsaming.  
 
Kommunestyret konkluderer med at forundersøkelsen gir eit godt bilde av problemstillingen i sak 
55/14 og gjennomfører ikkje videre undersøkelser.  
 
Sekretariatet fremmet følgende tilleggsforslag til Tengesdals forslag: 
Forundersøkelsesrapporten behandles som følger: 
1) Forundersøkelsesrapporten inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter 

forvaltningsloven § 13, første ledd nr. 1. Opplysningene som er underlagt taushetsplikt unntas fra 
offentlighet jfr. offentlighetsloven § 13.  

2) Forundersøkelsesrapporten oversendes i sin helhet til kommunestyret.  
 

3) Det offentliggjøres en offentlig versjon av forundersøkelsesrapporten hvor de taushetsbelagte 
opplysninger sladdes og således unntas offentlighet i henhold til gjennomgangen i 
kontrollutvalgets møte.  

 
Votering: 
-Tengesdals forslag ble enstemmig vedtatt. 
-Sekretariatets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-002/15 Vedtak: 
 

Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 55/14 vedrørende forundersøkelse.  
Kontrollutvalget har gjennomført eit oppstartsmøte med dei ansvarlige for forundersøkelsen, 
samt eit møte med presiserande spørsmål til desse frå kontrollutvalget si side. 
Forundersøkelsesrapporten vart overlevert kontrollutvalget ved sekreteriatet den 16.02.2015 
og kontrollutvalget bestemte seg etter intern diskusjon å gi Rådmannen og ledergruppen 
innsyn i denne den 25.02.15, med moglegheit til å kommentera denne innan utvalgets møte 
02.03.15.  
Forundersøkelsesrapporten gir etter kontrollutvalgets syn eit godt bilete av dei spørsmåla 
kommunestyret bad om å få undersøkt i sitt vedtak i sak 55/14.  
Rapporten skisserer i punkt 8.2 ein oversikt over system og systemfeil og i punkt 8.3. forhold 
som allereie er endra og forhold som fortsatt bør endres.  
 
Kontrollutvalget vil i tillegg presisere følgende funn i rapporten :  

1. Det er gjennom media, og i det ekstraordinære møtet med formannskapet og 
kontrollutvalget den 26.05.14, skapt eit inntrykk av at Rådmannen først vart kjent 
med de store overskridelsene like i forkant av dette møtet.  
 
Dette medfører ikkje riktighet, rådmannen og ledergruppen ble informert om de 
forventa kostnadsmessige konsekvensene av KO- saken allerede 20.02.14. I tillegg 
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vart rådmannen informert om merforbruket knyttet til barnehagene den 08.04.14 og 
ledergruppen den 10.04.14 
 
Kontrollutvalget er kritisk til at Rådmannen ikkje informerte formannskapet og 
kommunestyret umiddelbart etter at ein vart kjent med desse tala, det ville vore 
svært naturlig å informere om dette i det ordinære formannskapsmøtet 09.04.14.  
 

2. Det foreligger absolutt ingen skriftlige vurderinger for alternative løsninger for å 
oppfylle kravene til bemanning i barnehagene i kommunen etter Fylkesmannens 
tilsyn i begynnelsen av 2013. Det foreligger heller ingen politiske vedtak på dette 
området, ei heller på driftskostnadene ved den midlertidige barnehageløsningen på 
Slettebø.  
 
Det er etter utvalgets syn dramatisk at ikkje kommunens økonomiavdeling er brukt 
for å estimere kostnader/å vurdere kostnadsbildet ved ulike valg for å innfri 
Fylkesmannens krav på dette området. Rådmannen burde framlagt ei sak for politisk 
behandling, der ulike alternativer vart presentert med økonomiske konsekvenser for 
dei ulike alternativa 
 

3. Etter å ha gjennomført ekstraordinære møter ang. kommunens økonomiske situasjon 
i mai/juni 2014, legger Rådmannen fram sine kuttforslag til politisk behandling. I 
rapporten kjem det fram at desse ikkje er kvalitetssikra av økonomiavdelinga, som 
naturlig ville vera. Dette medførte at rådmannen, etter spørsmål frå representanter i 
kommunestyret, måtte redusere effekten av foreslåtte kutt til dels betydelig.  
 

Forundersøkelsesrapporten behandles som følger: 
1) Forundersøkelsesrapporten inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt 

etter forvaltningsloven § 13, første ledd nr. 1. Opplysningene som er underlagt 
taushetsplikt unntas fra offentlighet jfr. offentlighetsloven § 13.  
 

2) Forundersøkelsesrapporten oversendes i sin helhet til kommunestyret.  
 

3) Det offentliggjøres en offentlig versjon av forundersøkelsesrapporten hvor de 
taushetsbelagte opplysninger sladdes og således unntas offentlighet i henhold til 
gjennomgangen i kontrollutvalgets møte.  
 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  
Kommunestyret tek Forundersøkelsesrapporten frå revisor Gaute Sivertsen og advokat 
Fredrik Bie datert 16.02.15 til etterretning med følgende presiseringer: 
1. Formannskapet skal underrettes skriftlig i neste ordinære møte, uavhengig av 

økonomirapporter, når Rådmannen er kjent med kostnadsoverskridelser større enn 1 
million kroner i forhold til sist vedtatte budsjett med eventuelle budsjettendringer.  

2. Økonomisk status innafor kvar enkelt avdeling skal vera tema, og protokolleres på 
ledermøte, minst 1 gang pr. måned.  

3. Lønningskontoret skal kontrollere at det løpende er samsvar mellom 
hjemmelsregisteret og lønnsregisteret.  

4. Det innføres stillingsbeskrivelser for nøkkelpersonell i organisasjonen. 
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5. Økonomiavdelingen skal for framtiden alltid, kvalitetssikre tallmateriale før forslag til 
driftsreduksjoner legges fram til politisk handsaming.  

 
Kommunestyret konkluderer med at forundersøkelsen gir eit godt bilde av problemstillingen i 
sak 55/14 og gjennomfører ikkje videre undersøkelser.  

 
Vedtaket er enstemmig 
 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 

KS-055/14 Vedtak: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  

 

 5 



 

 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Fremgår av sammendrag. 
 
 
Saksbehandlers vurderinger: 
Fremgår av saken. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 

~ o ~ 
 
Alternative løsninger: 
Fremlegges ikke. 

~ o ~ 
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
 
Offentlige dokumenter. 

• Rapport - Forundersøkelse Gransking Eigersund kommune. (Offentlig versjon) 
• Rådmannens tilsvar på granskningsrapport (Offentlighet del). 

o Vedlegg: Rutiner for hjemler etter 1.8.2014. 
o Vedlegg: Rådmannens Rapport overskridelser kultur og oppvekst 2013-2014 (KO-
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INTRODUKSJON 

Rapporten er utarbeidet av statsautorisert revisor Gaute Sivertsen ved Bryne Revisjon AS og advokat 
Fredrik Bie ved Ryger Advokatfirma AS. 

Rapportens innhold må leses og forstås i lys av angitt mandat - se rapportens punkt I. I - I .3. 

Rapporten som sådan er utarbeidet i fellesskap av Utvalgets medlemmer. Under de enkelte punkt i 
rapportens innholds fortegnelse er det angitt med initialer om det er Utvalget i felleskap som er 
forfatter, eller om det kun er en av Utvalgets medlemmer. 

Kontroll utvalget må vurdere om Rapporten helt eller delvis skal unntas offentlighet, av hensyn til 
personvernet. 

Gaute Sivertsen 
(Sign.) 

Stavanger/Bryne I 6/02-2015 

Fredrik Bie 
(Sign.) 
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1. Innledning FB 

1.1 Mandat 

I forbindelse med at det ble avdekket uforklarte budsjett overskridelser i Eigersund kommune for 
budsjettåret 2014 og med effekt også for påfølgende budsjettår, vedtok kommunestyret å be 
kommunens Kontrollutvalg å engasjere ekstern bistand som innenfor angitt mandat og økonomisk 
ramme skal utarbeide en rapport om de identifiserte avvik i budsjettet. 

Kontrollutvalget har deretter truffet vedtak hvor advokat Fredrik Bie og Statsautorisert revisor Gaute 
Sivertsen er tildelt et nærmere angitt mandat til å gjennomføre en forundersøkelse knyttet til de angitte 
budsjett overskridelser i Egersund kommune. 

Mandatet er angitt slik det fremgår i det nedennevnte. 

Av kontrollutvalgets saksframlegg i sak 043/14 gjengis følgende: 

Kommunestyret vedtok den 29. sept. i sak KS-055114 å bestille en ekstern forundersøkelse (begrenset 
granskning) som retter fokus på å få klarhet i hvordan de kommunale systemer har fungert i forkant av 
budsjettoverskridelsene på ca. 37 millioner som er varslet i økonomirapporten i sak KS-041114 -
Økonomirapportfor Eigersund kommune - mai 2014. 

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

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

KS-055114 Vedtak: 

a. Det iverksettes en forundersøkelse (begrenset granskning) som retter fokus på åfå klarhet i 
hvordan de kommunale systemer har funger i forkant av budsjettoverskridelsene på ca. kr. 34 
millioner som varslet i økonomirapporten i sak 41114 - Økonomirapport for Eigersund kommune -
mai 2014. Det vises også til kommunestyrets vedtak i sak 051114, notatfra kommuneadvokaten notat 11 
og formannskapets vedtak i sak 86114. 

Arbeidet skal innrettes mot åfinne årsakene til og om mulig konkludere iforhold til mulige systemfeil 
og/eller ansvar. 

b. Revisors arbeid skal særskilt hafokus på systemfeil og hva som evt. kan gjøresfor årette opp 
dette/disse slik at man unngår gjentakelser. Juristens (advokatens) arbeid skal særskilt ha fokus på 
evt. ansvar. 

c. Revisors og juristens arbeidforutsettes å gi grunnlag/or å kunne inngå i kommunens 
vurderinger og evt. vedtak som offentlig myndighet. 
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d. Revisor og jurist (advokat) engasjeres hver for seg og skal kunne gi uavhengige svar i henhold til 
sine mandat. De skal likevel kunne foreta arbeid i fellesskap innen sine mandatområder dersom de 
finner dette hensiktsmessig. 

e. Revisors og advokats oppdrag begrenses økonomisk med henholdsvis inntil kr. 300.000,- for 
revisor og inntil kl. 200.000,-for advokat begge summer eks. mva. 

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

2. De som oppnevnes til å gjennomføre den begrensede granskningen forholder seg til 
kontrollutvalget som mottar rapporten og innstiller til kommunestyrets møte i desember 2014. 

3. Med bakgrunn i anbefaling.fra kommuneadvokaten, som har innhentet tilbud, engasjeres følgende 
kandidater til å gjennomføre forundersøkelsen: 
a. Statsautorisert revisor Gaute Sivertsen i revisjonsfirmaet Bryne Revisjon AS. 
b. Advokat Fredrik Bie i advokat.firmaet Ryger AS. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

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

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

Saksgang: Avgjøres av kontrollutvalget. 

Av kontrollutvalgets sak KON 043/14 den 20/10-2014 fremgår følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar til etterretning og legger til grunnfølgende presiseringer fra ordførerenfor 
sitt videre arbeid: 

1.1. Granskningsoppdraget er underlagt kontrollutvalgets myndighet som oppdragsgiver. 
Kontrollutvalget håndterer herunder dokumentinnsyn i graderte dokumenter m. v. 

1. 2 Kommunestyrets bestilling av granskningsoppdraget er avklart i forhold til regelverket for 
offentlige anskaffelser. 

2. Kontrollutvalget innkaller de som skal utføre granskningen til et ekstraordinært møte i 
kontrollutvalget den 6. november. Frem til dette tidspunkt stilles granskningen i bero. 

3. Alle henvendelser fra granskerne i forbindelse med kontakt, samtaler og møter med ansatte i 
administrasjonen rettes til Rådmannen. 
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4. Levering av granskningsrapporten til kontrollutvalget og kontrollutvalgets innstilling til 
kommunestyret utsettes til kontrollutvalgets møte 2. februar 2015. 

5. Vedtaket videresendes til formannskapet og kommunestyret til orientering. 

Vedtaket er enstemmig 

Under Kontrollutvalgets møte den 6/11-2014, møtte advokat Fredrik Bie og revisor Jonas Varhaug 
(fullmektig for revisor Gaute Sivertsen), hvor det ble redegjort for arbeidet med forundersøkelsen. Av 
protokoll fremgår følgende: 

Utvalgets leder innledet og ga ordet til statsautorisert revisor Jonas Varhaug og advokat Fredrik Bie 
som orienterte om prosessen med forundersøkelsen. De presenterte arbeidsmetodikk og sine tanker om 
arbeidet. Mandatet for forundersøkelsen og videre .fremdrift ble deretter gjennomgått og drøftet. Det 
var et godt og avklarende møte. 

I forbindelse med møtet den 6/11-2014, traff Kontrollutvalget følgende vedtak i sak KON- 048/14: 

KON-048/14 Vedtak: 

1. Det er ikke mulig å fallføre forundersøkelsen og kontrollutvalgets behandling av rapporten som 

skal utarbeides innen den opprinnelige fristen 8. desember. Det legges opp til levering og 

behandling av rapporten i kontrollutvalgets møte 2. februar 2015. 

2. Når det gjelder videre kommunikasjon og innhenting av informasjonforholder Varhaug, Sivertsen 

og Bie seg til rådmann samt til kontrollutvalgets leder. Kontrollutvalgets leder delegerer til 

sekretariatet å være kontaktpunkt. Sekretariatet holder kontakt med kontrollutvalgets leder. 

3. Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse om taushetsplikt til etterretning. Revisor Sivertsen, 

revisor Varhaug og advokat Bie skal på vegne av kontrollutvalget gis tilgang til relevant 

taushetsbelagt informasjon i anledningforundersøke/sen, herunder men ikke begrenset til 

vedleggene til rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst behandlet som sak 021114. Det 

vises til kommuneloven § 77 nr. 7 og kontrollutvalgsforskriften § 5 jfr. forvaltningsloven § 13 b nr. 

4. 

Den 17/12-2014, ble det avholdt nytt møte på adv. Fredrik Bies kontor med to representanter fra 
Kontrollutvalget, som møtte med fullmakt fra Kontrollutvalget. Under dette møtet ble det fremlagt en 
del presiseringer som har betydning for forståelse av det mandat som er gitt fra Kontrollutvalgets side. 
Følgende presiseringer ble gitt: 

• Status forundersøkelsen så langt 
• Kontrollutvalget hadde ein orientering av PR og økonomisjefen i møte 08.12 ang. 

budsjettering og oppfølging av denne og gjorde eit vedtak. Der framkom det naturlig nok at 
det var løpende intern kommunikasjon mellom økonomisjef og ledergruppe/rådmann i 
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økonomiske spørsmål. Dette går via kommunens sakshansamarsystem, det meste. Vårt mål er 
dermed å sjå på den interne kommunikasjonen.frå om lagjuni 2013 til aug. 2014. Tenker 
både på KO saken og ikkje minst barnehagekostnadane. 

• Me tenkjer fylgjande: 

1. Kva intern kommunikasjon er gått i sak14/344 - ta ut alle dokumenter både offentlige og ikkje 
minst unnateke ojfentligheita. - Målet er å sjå når symptomene vart meddelt 
leiargruppa/rådmann og i etterkant evt. sjå når formannskapet/kommunestyret burde blitt 
kjent med dette. 

2. Sak 141241 omhandler så langt me kan sjå barnehager, kvaer gjort her. Vart det gjennomgått 
økonomiske konsekvenser på barnehagesiden etter tilsynet vinteren 2012. Vart det vurdert 
alternative løysninger og vart økonomi konsultert + gjort politiske vedtakfør oppskaleringa i 
2013. Kva var bakgrunnenfor dei vaia som vart gjort? Vart barnehagekonsulenten forespurt i 
denne saken? 

3. Er det gjort politiske vedtak ang. midlertidige barnehageløysninger i 2014 og er det vist 
alternative løysninger her som ikkje var så kostnadsdrivande. 

4. Er det gjort konkrete framskrivninger i KO saken i samband med r2013, som ikkje er formidla 
til formannskap/kommunestyre. 

5. Kven hadde ansvaret for økonomisk kvalitetssikring av tal i forkant av kuttforslag til k- i juni 
2014. (Forslagene inneholdt til dels store feil utan at administrasjonen så noe, før 2 
representanter spurte i K) 

Kontrollutvalget ønsker å utelukka at det er gitt økonomiske advarsler frå økonomiseksjonen til 
kommunens ledelse, uten at desse advarslene er tekne til fylgje i gitte saker. 

1.2 Avgrensning og disposisjon 

Med det mandat som er gitt, skal det avlegges en rapport som representerer en forundersøkelse for en 
eventuell granskning. 

Dette betyr at rapporten ikke kan forstås slik at konklusjoner og anbefalinger er resultatet av en 
granskning. En granskning representerer en dypere og grundigere utredning enn det som fremkommer 
i Rapporten. 

Samtidig er det slik at man under utarbeidelse av Rapporten har tatt utgangspunkt i de regelverk og 
anbefalinger som foreligger hva gjelder gjennomføring av en granskning. 

Av veileder for Kontrollutvalget siteres følgende utdrag i kursiv understrekninger i tekst er gjort av 
Utvalget: 

Granskning 
Begrepet granskning blir brukt om en rekke forhold som kontrollutvalget blir bedt 
om å undersøke. Otte blir begrepet brukt (or å understreke at en ønsker å komme 
«helt til bunns» i en sak. 
Granskning blir gjerne (ork/art som en utredning hvor formålet er å avklare faktiske 
forhold og analysere årsaker, herunder om det er begått feil av en eller flere 
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enkeltpersoner. Noen granskningsoppdrag omfatter også en vurdering av eventuelt 
ansvar på individnivå.9 
En granskning er en undersøkelses/orm som kontrollutvalg kan iverksette i 
ekstraordinære situasjoner, som for eksempel i forbindelse med mistanke om 
korrupsjon, trakassering og andre alvorlige forhold. 
For å bestemme om det bør gjennomføres en granskning, må man først 
avklare at saken ikke omfattes av ordinær revisjon (regnskapsrevisjon eller 
forvaltningsrevisjon). En må se nærmere på hva slags forhold saken gjelder. Mens 
for eksempel iverksetting av forvaltningsrevisjoner ofte skjer på bakgrunn av en 
generell risikovurdering, vil en granskning være knvttet til en konkret hendelse 
eller konkret mistanke om at det foreligger et brudd på regelverket. 

Det er ikke alltid mistanken er overbevisende. Det vil i slike tilfeller være tilrådelig 
å gjennomføre en forundersøkelse før granskning settes i verk, (or å undersøke om 
en granskning er nødvendig. En slik forundersøkelse kan (or eksempel bestå av 
intervju av varsler eller andre som har kjennskap til saken, dokumentasjonskontroll 
eller en kombinasjon av disse metodene. 

Undersøkelse av systemsvikt vil være en viktig del både i en (orvaltningsrevisjon 
og i en granskning. Men dersom det er mistanke om at svikten dreier seg om 
personlig ansvar, knvttet til en person eller en mindre personkrets, taler dette (or 
å gjennomføre en granskning. I en granskning vil det der(or være spesielt viktig å 
ivareta hensyn knyttet til personvern og rettssikkerhet. 
Det eksisterer få retningslinjer for hvordan en granskning kan gjennomføres. 
Gjennomføringen må tilpasses omfanget og konkrete forhold ved saken som 
skal granskes. Det er derfor viktig at det defineres et klart formål, tydelige 
problemstillinger og avgrensning. Mange av metodene som brukes i en 
forvaltningsrevisjon kan også brukes i en granskning. Dette gjelder for eksempel 
dokumentanalyse, intervju, stikkprøver med mer. Ved en granskning kan en i 
tillegg forsvare å benytte kontrollutvalgets eller revisjonens vide rett til innsyn 
(se kapittel 3). I en granskning stilles det også særskilte krav til ivaretakelse av 
personvern og rettsikkerhet (som for eksempel rett til bistand, partsrettigheter, 
uskyldspresumpsjon). Forsvarlighetsprinsippet (som/or eksempel krav til 
kontradiksjon) og prinsippet om varsomhet kommer til anvendelse både 
når oppdragsgiver utformer granskers mandat og i granskers arbeid.i 0 Ved 
gjennomføring av en granskning er det spesielt viktig å huske på at de opplysninger 
som hentes inn kan bli bevismateriale i en eventuell etterfølgende rettsprosess. 
Når en gjennomfører en granskning, er ofte fokuset på å avdekke mulige regelbrudd. 
Men det kan være like viktig å avdekke at det ikke har forekommet ulovligheter, og 
renvaske den eller de som har vært utsatt for slik mistanke. 

Tydelig mandat, retningslinjer og fremdriftsplan - Dersom det er 
kontrollutvalget som er oppdragsgiver, må utvalget fastsette mandatet for 
granskningen og rammene for granskerens arbeid. Kontrollutvalget kan be 
gransker utarbeide en plan for arbeidet som legges frem for utvalget, og det kan 
avtales jevnlig rapportering om arbeidet. Kontrollutvalget kan spesielt oppfordre 
gransker til å informere kontrollutvalget dersom det oppstår uklarheter knyttet til 
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mandatet for granskningen. Endringer i mandatet bør skje skriftlig. Det kan være 
hensiktsmessig å be gransker om å utarbeide retningslinjer som vil væreførende 
for arbeidet, og som legges frem for kontrollutvalget. Retningslinjene kan blant 
annet omfatte hvordan gransker vil forholde seg til prinsippene som for eksempel 
berørte parters rettigheter, rett til innsyn og kontradiksjon. Gransker bør også legge 
frem forventet tids- og ressursbruk. Kontrollutvalget bør likevel være varsom med å 
instruere gransker med hensyn til tidsbruk. Det er viktig at tidspress ikke medfører 
mangelfull granskning som kan gi uriktige konklusjoner eller som kan være i strid 
med forsvarlighetsprinsippet og andre veiledende prinsipp. 

Det legges til etter dette grunn som premiss i Rapporten at det faktisk foreligger uforklarte 
budsjettoverskridelser. Det er ved dette tatt utgangspunkt i de tall størrelser som er angitt i Mai 
rapporten av 2014, samt i den KO-rapporten som er utarbeidet av administrasjonen og fremlagt for 
Kontrollutvalg og Kommunestyre i juni 2014. Rapporten begrenser seg til disse identifiserte budsjett 
overskridelser. 

Rapporten må leses og forstås i lys av mandatets økonomiske ramme. 

Rapporten må leses og forstås i lys av den tid som er avsatt til å utarbeide og fremlegge Rapporten. 
Som det fremgår av utdrag fra kursiv ovenfor, skal man ved utarbeidelse av denne type rapport 
særskilt påse at krav til forsvarlighet med særlig vekt på personvern og krav til kontradiksjon. 

Gjennom møter med Kontrollutvalget eller medlemmer av Kontrollutvalget er Utvalgets mandat søkt 
spesifisert utover det mandat som ble tilbudt og akseptert av Utvalgets medlemmer. I lys av dette 
presiserer Utvalget at Rapporten må leses med følgende begrensninger: 

Utvalgets opprinnelige mandat er gjengitt i sak KS-055/14. Kontrollutvalgets presiseringer av 
mandat og oppgave søkes oppfylt så langt dette kan imøtekommes innenfor angitt økonomisk 
ramme i saken og innenfor den tidsramme Utvalget har til rådighet. 
Det må i tillegg presiseres at Utvalget i lys av forannevnte ikke finner rom for, på konkret 
grunnlag, å vurdere skjønnsutøvelse utøvd i de enkelte faser av saksforholdene som skal 
vurderes. Det vil heller ikke bli foretatt saksbehandling av Utvalget på detaljnivå hva gjelder 
de enkelte overskridelser utover det som fremkommer i Rapporten - dette på grunn av både 
tid tilgjengelig og økonomisk ramme for oppdraget. 
Det vil endelig er utvist varsomhet med å konkludere om rekkevidde av mulig ansvar om 
Utvalget finner grunn til å konkludere med at noen (ansatt eller organ) har et ansvar. 

Det er i lys av foran nevnte lagt vekt på følgende forhold i Rapporten: 

Det er lagt vekt på å klargjøre faktum som foranlediger budsjettoverskridelsene. 

Det er lagt vekt på å finne årsak( ene) til de angitte budsjettoverskridelser 

Det er lagt vekt på å avklare rapporteringsrutiner om det avdekkes budsjettoverskridelser eller 
mistanke om dette gjennom budsjett året. Disse vurderinger er gjort med bakgrunn i gjeldende 
regelverk for forvaltnings og internkontroll. 
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Det er i lys av forannevnte lagt vekt på å identifisere systemfeil/svakheter: 

Dette gjelder både systemfeil/svakheter som ble avdekket i KO-rapporten, og som helt eller 
delvis har foranlediget endringer i forvaltning og internkontroll i kommunen. 
Det er i tillegg gjort vurderinger eventuelt gitt anbefalinger hvor Utvalget mener det fremdeles 
foreligger systemsvakheter som bør ivaretas på en bedre måte enn i dag. 

1.3 Definisjoner/begrepsbruk i rapporten m.m. 

Merk at Rapporten benytter kursiv eller fet tekst for innhentet tekst hva dette enten gjelder rettslige 
henvisninger, eller fra teori, eller dokumenter fremlagt fra Kommunens side. 

I Rapporten fremkommer det en del begreper som skal forstås som følger, i den grad ikke annet 
fremgår særskilt av Rapporten: 

a. Utvalget - defineres som Adv. Fredrik Bie og Statsautorisert revisor Gaute Sivertsen 

b. Rapporten: 

Denne rapporten 

c. KO-rapporten: 

Rapporten som ble utarbeidet og fremlagt fra administrasjonen til Kontroll utvalget den i juni 
2014. 

d. Mai rapporten: 

Økonomi rapporten til Formannskap/Kommunestyre av mai 2014, hvor budsjett avvik er 
identifisert 

e. Kompetanse: 

I tradisjonell forvaltningsrett deler man gjeme kompetanse spørsmål inn i følgende: 

Materiell kompetanse - angir hva (organ eller person) har adgang til å avgjøre 
Personell kompetanse -angir hvem (organ eller person) som kan treffe en avgjørelse 
Prosessuell kompetanse - angir hvordan man må gå frem (krav til form og innhold i 
saksbehandling) og forutsatt at man har materiell og personell kompetanse. 

Disse begreper benyttes om ikke annet er sagt i rapporten. 
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2. Oppsummering og konklusjoner/anbefalinger FB/GS 

2.1 Introduksjon 

Utvalget presiserer nok en gang at oppdraget er begrenset til å utarbeide en forundersøkelse som knytter 
seg til tre identifiserte budsjett overskridelser som benevnes hhv.: 

Teknisk avdeling - antatt overskridelse ca. MNOK 4. 
KO saken - antatt overskridelse ca. MNOK 17. 
Barnehage saken - antatt overskridelse ca. MNOK 4 + 12.1. 

Som det fremgår av Rapporten har Utvalget konsentrert sin saksbehandling inn mot følgende forhold: 

a. Forhold som gjelder under budsjettering og/eller overforbruk 
b. Forhold hvor det identifiseres systemavvik - med dette menes at det kan oppstå avvik enten i 

budsjett prosess, eller etableres avvik i budsjett år, ved feil bruk av etablerte systemer. 
c. Forhold som gjelder rapporterings rutiner enten til overordnet nivå eller til Kommunestyre, hva 

gjelder budsjett avvik - uansett om disse knytter seg til under budsjettering, overforbruk/eller til 
pådratte utgifter som følge av rettslig forpliktelse. 

2.2 Oppsummeringer 

Utvalget kan konstatere at de identifiserte avvik har forskjellig forhistorie og grunnlag. 

De enkelte saksforhold fremgår av Rapportens punkt 5. 

Utvalgets vurdering av ansvar fremgår av Rapportens punkt 7. 

Utvalgets vurderinger vil fremgå av Rapportens punkt 8. 

For øvrig er det knyttet kommentarer og innspill i enkelte øvrige deler av Rapporten. 

Utvalget kan konstatere at de budsjettavvik som ble avdekket og omtalt i KO-rapporten, i ettertid i stor 
grad er adressert, med endrede rutiner og kontroll ordninger. 

Så langt Utvalget bedømmer situasjonen er de valgte endringer i rapportering, kompetanse og 
utarbeidelse av instrukser gjort på en adekvat måte. 

Som det fremgår av Utvalgets konklusjoner/anbefalinger er det kun i begrenset grad nødvendig å gi 
anbefalinger om ytterligere tiltak. 
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2.3 Konklusjoner/anbefalinger 

2.3.1 Om justeringer i budsjettet innenfor budsjettramme: 

Utvalget legger til grunn at det gjennom et budsjettår er nødvendig for administrasjonen ved 
Rådmannen å foretas en rekke allokeringer av budsjettmidler innenfor budsjettrammen. 

Utvalget legger til grunn at slike allokeringer og justeringer er en nødvendig del av 
administrasjonens oppgaver, og at dette utøves i samsvar med Kommune I. § 23 nr. 4, jfr. 
Budsjettforskriftens § 10 og Delegasjonsreglementet vedtatt av Kommunstyret. 

Utvalget legger til grunn at allokeringer innenfor budsjettrammer, evt. avdelinger, rapporteres i 
samsvar med gjeldende lovgivning jfr Kommunel. § 47: 

1. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning/or de inntekter og 
utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder 
eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 

Og for øvrig i samsvar med Budsjettforskriftens§§ 10 og 11. 

Det avgjørende er om det er tale om endringer som enten forrykker budsjettbalansen eller som 
nødvendiggjør en forskyvning av de budsjettmessige rammer avdelingene imellom (Ot.prp. nr. 
42 (1991-92) s. 293). Melding er derimot ikke nødvendig «når det er tale om mindre endringer 
uten betydning får de inntekter og utgifter som er ført opp i årsbudsjettet». Jf 
budsjett{Orskriften § 10 andre punktum - «nevneverdige avvik» - og § 11 første punktum: «Det 
skal {Oretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd». 

Utvalget legger til grunn at allokeringer innenfor budsjettramme blir rapportert gjennom 
økonomirapportering gjennom budsjettåret, i samsvar med forannevnte. 

Utvalget anser administrasjonens mulighet til å foreta tillatte allokeringer innenfor 
budsjettramme som en viktig og nødvendig del av økonomistyringen gjennom budsjettåret. 
Dette uten at man i enhver sammenheng skal gå tjenestevei og be om tillatelse til dette. 

I Utvalgets vurderinger, konklusjoner og anbefalinger er disse hensyn iakttatt. 

2.3.2. Overskridelse Teknisk - ca. MNOK 4: 

Utvalgets konklusjon er at dette budsjett avvik ligger innfor rammen av det påregnelige. 
Under saksbehandlingen er det opplyst til Utvalget at avviket alt overveiende knyttes til 
vedlikehold. 

12 

Offe
ntl

ig 
ve

rsj
on



Vedlikeholdskostnader vil alltid bygge på anslag, gjeme med grunnlag i historikk. Det er 
samtidig vanlig at det oppstår avvik mellom kostnadsanslag og virkelig kost på dette området. 

Avvik kan enten skyldes under budsjettering, eller merkostnad ved utførelse. 

Om Kommunen ønsker å vurdere denne post nærmere, bør dette skje som ledd i en evaluering 
av budsjettprosess, enten på avdelings nivå eller gjennom kommunerevisjon. 

2.3.3. Overskridelser - KO saken - ca. MNOK 17: 

Utvalgets konklusjon er at denne overskridelsen er den mest alvorlige innenfor gitt mandat. 

Det er alt i KO-rapporten gitt en oppsummering og konklusjon om forholdet - se side 2. i KO
rapporten. 

Utvalget vil påpeke at feil bruk av instrumentet «hjemmelsregisteret», gir grunnlag for feil 
kilder på et så sentralt område som samlet kostnadsbilde til kommunens lønnsforpliktelser. 
Dette spesielt fordi dette instrument blir benyttet i kommende års budsjett prosesser. 

I tillegg representerer Kommunens samlede lønnskostnader en vesentlig del av Kommunens 
samlede kostnadsbilde. Feil i hjemmelsregisteret representerer derfor en feilkilde som har/kan 
få virkning over flere budsjett år. 

Utvalgets konklusjon er at konstaterte avvik i kommune økonomi som kan tenkes å ha en 
referanse til feil bruk av kommunens egne kontroll systemer skal rapporteres umiddelbart til 
Kontroll utvalget, slik at de gjennom sine kontrollsystemer og ved bruk av kommunerevisor 
kan avdekke og eventuelt gjenopprette krav til etterlevelse av disse systemer. 

Dette er i samsvar med den kompetanse fordeling som Kommuneloven selv angir, hvoretter 
det er Kontrollutvalget som har det overordnede ansvar for system kontroll. 

Det vises for øvrig til Rapportens punkt 5 Om budsjett og budsjett prosess, samt til punkt 8 om 
Utvalgets vurderinger. 

2.3.4. Overskridelser - Barnehage saken - ca. MNOK 4 + ca. MNOK 12,1: 

Det er Utvalgets konklusjon at disse overskridelser skyldes flere forhold som både enkeltvis 
og til sammen har gitt uheldige utslag. 

For det første kan det konstateres at foranledningen til overskridelsen har sin bakgrunn i 
pålegg fra Fylkesmannen etter tilsyn - hvoretter kommunen ble pålagt å følge normen for 
pedagogisk bemanning. Bakteppet i saken er altså at Kommunen fikk en rettslig forpliktelse 
som skal etterkommes - uavhengig om det er budsjettmessig dekning for dette eller ikke. 

For det andre kan det konstateres at Eigersund kommune har svært mange private barnehager. 
Økning i kostnadene i offentlige barnehager kan derfor på rettslig grunnlag pådra kommunen 
merkostnader i samsvar med kompensasjans forskriften om private barnehager. I denne sak 
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grovt sagt at en merutgift på kr. 1,-, i de offentlige barnehager pådrar kommunen en ekstra 
utgift på kr 3,-, til private barnehager. 

For det tredje kan det konstateres at Utvalget har avdekket avvik i budsjettprosess for 
budsjettåret 2014, hvor det foreligger under budsjettering av kostnader. 

For det fjerde har Utvalget under sin saksbehandling fått informasjon som antyder at valg av 
strategi og veivalg ved nyansettelser i offentlige barnehager ikke i tilstrekkelig grad er vurdert 
mot handlingsalternativer som kan begrense kommunens pålagte plikt til å utbetale refusjoner 
til private barnehager. Utvalget noterer seg dette spesielt fordi utgifts bildet kan medføre 
merkostnad for kommunen over flere budsjett år. 

Utvalgets konklusjon blir etter dette at kostnadene pådratt er under rapportert i budsjett 
prosessen for budsjettåret 2014. 

2.3.5 Om ansvar: 

Innledning: 
Avvik som oppstår i komplekse organisasjoner har svært ofte en sammensatt årsak. I 
enkeltsaker kan en feil være gjort av en person - slike feil kan enten ha sin bakgrunn i en 
forglemmelse, en feilføring, feil i rapportering eller en feil i vurdering. 

Utvalgets vurdering av ansvarsspørsmål blir i Rapporten omtalt i to sammenhenger, - KO 
saken og Barnehagesaken. 

Utvalget vurderer om identifiserte avvik i Rapporten skyldes system svakheter, personlige feil 
eller om det er en blanding av slike. 

Om organisasjon og persongalleri: 
Rådmannen ble ansatt i kommunen 1/4 - 2011. Han har tidligere erfaring fra arbeid i 
kommuner og i bank. 

Økonomisjef har arbeidet som dette i kommunen gjennom en rekke år. 

Kommunalsjef i KO, ble ansatt med tiltredelse den 1/3-2013. Han har bakgrunn som lærer og 
rektor ved en skole i Hå kommune. 

Vurdering: 
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I sum er det Utvalgets vurdering at under rapportering til Kommunestyret skyldes en uheldig 
organisering som i tillegg fikk stor effekt ved feilaktig bruk av et sentralt styringsverktøy -
hjemmelsregisteret. 

Utvalget finner etter dette ikke grunn til å plassere noe hovedansvar mot person. 

3. Om forvaltningskontroll og internkontroll: 

Kommunestyre, Kontrollutvalg og Rådmann har alle lovpålagte plikter som skal iaktta 
kommunens egenkontroll. Forvaltnings og internkontroll spenner over et meget stort område. 

Denne Rapport er begrenset til kun å gjelde forsvarlig kontroll av budsjett disiplin og 
budsjettramme. 

Av Ot. Prop. 17 (2008 2009), om endringer i Kommuneloven, er det foretatt en gjennomgang av 
kommunens egenkontroll. (Merk at eget avsnitt om revisjon er utelatt, da revisjon er en 
etterfølgende kontroll, mens Rapporten tar for seg etablering og etterlevelse av den løpende 
forvaltnings og internkontroll - Utv. anm). 

Av utdrag fra proposisjonen fremgår det at kommunestyret selv har det overordnede ansvar for 
forvaltnings og internkontroll, jfr Kommune.I § 76. 

Samtidig fremgår det at det er Kontrollutvalget og Rådmann som er utøvende for å ivareta 
kommunestyrets forpliktelser. 

Kontrollutvalgets oppgave i første rekke å etablere et forsvarlig kontrollregime - en 
tilfredsstillende systemkontroll - se nedenfor under kursiv pt. 4.2.2 og pt. 4.2.5. 

Rådmannens oppgave er i første rekke å føre en løpende internkontroll slik at kommunestyrets 
krav til måloppnåelse blir ivaretatt jfr Kommune.I. § 23 nr 2, - i Rapporten begrenset med 
henblikk på å ivareta kommunestyrets forpliktelser for budsjettramme. Det vises til nedennevnte i 
kursiv pt. 4.2.4. og pt. 4.2.5. 

Av proposisjonens innhold er følgende gjengitt i kursiv - merk at gjengivelsen i denne 
sammenheng må leses med den begrensning at Rapporten kun inneholder forhold knyttet til 
budsjettdisiplin og budsjettramme: 

4.1 Innledning 

Kommunenes egenkontroll vil si den kontroll- og tilsynsvirksomhet som kommunene selv driver 
overfor egen virksomhet med utgangspunkt i kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg, 
revisjon og administrasjonssjefens internkontroll. Denne kontroll- og tilsynsvirksomheten er viktigfor 
å forebygge og avdekke misligheter og uheldige forhold i kommunesektoren. Det er derfor av stor 
betydning at regelverket legger til rette for effektive kontrollordninger. 

15 

Offe
ntl

ig 
ve

rsj
on



I dette kapitlet drøftes noen problemstillinger knyttet til egenkontrollen i kommunene. Endringene i 
bestemmelsene om egenkontrollen som ble gjennomført i 2004, har nå hatt en viss tid til å sette seg. 
Den forskningen som foreligger, konkluderer med at kontrollutvalgene og revisjonen synes åfangere 
godt, men departementet vil følge utviklingen på dette området nøye. Når det foreligger resultater fra 
forskningen som departementet har tatt initiativ til, vil en ha et bedre grunnlagfor å vurdere om det er 
behov for regelendringer eller andre tiltak. 

4.2 Oversikt over reglene om kontrollutvalg, revisjon og internkontroll i kommunen 

4.2.1 Kommunestyrets ansvar 

Det overordnede kontroll- og tilsynsansvaret i en kommune er lagt til kommunestyret, jf 
kommuneloven il..Q.. I dette ligger at kommunestyret i tillegg til å være det øverste ansvarlige 
forvaltningsorganet i kommunen, også er et tilsynsorgan. Kommunestyret kan blant annet forlange 
enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Det kan også omgjøre vedtak av andre 
folkevalgte organer eller administrasjonen, i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket 
selv. 

Som øverste kommunale organ har kommunestyret etter kommuneloven iJ..Q. et ansvar for å påse at 
virksomheten er organisert slik at kommunen når de mål som er satt, og at materielle og prosessuelle 
feil forebygges og unngås. Dette innebærer også at kommunestyret har ansvar for at kontroll- og 
tilsynsvirksomheten er innrettet slik at det tas hensyn til særlige risikofaktorer i den organiseringen 
som velges. Tilsynsansvaret medfører plikt til å skaffe informasjon om hvorvidt virksomheten når de 
mål som er fastsatt innenfor de prosedyrekrav som gjelder. Endelig ligger det også i tilsynsansvaret 
en plikt til å gripe inn og foreta de nødvendige endringer dersom virksomheten ikke når sine mål på en 
tilfredsstillende måte. 

4.2.2 Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget og revisjonen er redskaper for kommunestyret til å kontrollere virksomheten i andre 
folkevalgte organer og i administrasjonen, jf kommuneloven§§ 77 og 78. Alle kommuner skal ha et 
eget kontrollutvalg til å gjennomføre kontroll og tilsyn på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget har 
myndighet direkte i loven til å ivareta kontroll- og tilsynsoppgavene. Ettersom kontrollutvalget utøver 
tilsynet på vegne av kommunestyret, kan kommunestyret gi instrukser om tilsynsvirksomheten. 
Kommunestyret fastsetter budsjettrammene for kontrollutvalgets arbeid og bestemmer derved 
omfanget av kontroll- og tilsynsvirksomheten. 

God kontakt mellom kontrollutvalget og kommunestyret er viktig siden kontrollutvalget utøver sin 
myndighet på vegne av kommunestyret. At ett medlem i kommunestyret også skal sitte i 
kontrollutvalget, kan øke sannsynligheten for at kontrollutvalgets vurderinger får gjennomslag i 
kommunestyret. 

Kontrollutvalgets arbeid omfatter en rekke forhold. Gjennom sitt bestiller ansvar for 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vil kontrollutvalget ha mulighet til å be 
om spesielle analyser av kommunens virksomhet. Regnskapsrevisjonen skal bidra til åforebygge og 
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avdekke misligheter og feil gjennom revisjon av årsregnskapet mv. Forvaltningsrevisjon dreier seg om 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

4.2.4 Internkontroll 

Administrasjonssjefen er kommunens øverste administrative leder. Administrasjonssjefen er 
bindeleddet mellom de folkevalgte (politisk nivå) og den kommunale administrasjonen (som skal 
gjennorriføre den politikken som er vedtatt). Administrasjonssjefen har ansvar for at saker som legges 
fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. 

Som øverste leder har administrasjonssjefen et ledelsesansvar for å sørge for at virksomheten 
etablerer rutiner og systemer som bidrar til at organisasjonen når de mål som er satt. 
Administrasjonssjefen har et lovfestet ansvar for tilsyn og kontroll med virksomheten, jf 
kommuneloven W nr. 2. Administrasjonssjefen er også ansvarligfor å sørge for tilfredsstillende 
rutiner og kompetanse for å sikre at regnskapene blir korrekte, og at det er tilfredsstillende 
økonomistyring. 

Departementet er enig i betydningen av internkontrollen for å forebygge uheldige forhold. Av W nr. 
2 framgår at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Det er i tråd 
med allment etablerte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet har ansvar for å etablere rutiner 
og systemer som sikrer at organisasjonen når de mål som er satt, innenfor de lover og regler som 
gjelder. Administrasjonssjefen har således etter loven et selvstendig ansvar for åføre kontroll med 
administrasjonens virksomhet. Det er ikke kontrollutvalget og revisjonen som har ansvar for å 
etablere et slikt internkontrollsystem. Det er tale om et ansvar som ligger i ledelseslinjen. 
Kontrollutvalget og revisjonen har imidlertid kontrollfunksjoner i forhold til om 
internkontrollsystemene er tilfredsstillende. 

4.2.5 To kontrolltyper 

Det følger av det som er sagt her at det prinsipielt føres to ulike typer kontroll og tilsyn i kommunen. 

For det første finner det sted internkontroll. Internkontroll er kontroll og tilsyn integrert i styrings- og 
ledelsesansvaret i hvert ledd av virksomheten. Administrasjonssjefen har ansvaret for 
internkontrollen. 

Den andre typen kontroll utføres av kontrollutvalget, gjennom blant annet arbeidet i revisjonen og 
sekretariatet (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll). 

Begge kontrolltypene møtes i kommunestyret som øverste ansvarlige organ, og begge er dermed 
elementer i kommunestyrets tilsynsansvar etter kommuneloven m . 
Av rapport fra KRD (se appendix) hitsettes følgende om Rådmannens kontrollansvar: 

Administrasjonssjefen har som leiar eit kontrollansvar. Omgrepet internkontroll blir 
gjerne nytta om dette administrative kontrollansvaret. Kjernen i internkontrollen ligg i 
ordet: Det handfar om å ha kontroll internt i ein organisasjon. Kontrollen knyter seg til 
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leiarskapen og er dermed hierarkisk; ein leiar skal ha tilstrekke/eg kontroll internt. Kva 
som er god eller tilstrekke/eg internkontroll, er det eine store spørsmålet. Det andre 
store spørsmålet er korleisein skal få det til. 
Arbeidsgruppa har drøfta om omgrepet internkontroll er eigna, men fann ikkje noko 
anna omgrep som høver betre. I vid forstand kan internkontroll og verksemdstyring 
romme mykje av det same, men ordet internkontroll får betre fram kontrollelementet i 
styringa. Arbeid med slike omgrep kan hjelpe til med å gi tankane eit språk, men vil ikkje 
i seg sjølv vere tilstrekke/eg til å styrkje internkontrollen. 
Internkontrollen til administrasjonssjefen er eitt av dei tre elementa i eigen kontrollen. 
Dei andre elementa er verksemda til kontrol/utvalet og verksemda til revisor. 
Internkontrollen er ein avgjerande del av eigen kontrollen fordi internkontrollen er ein 
løpande kontroll med verksemda som kjem før dei to andre elementa i internkontrollen: 
Er den økonomiske internkontrollen god, blir det meir sannsynl eg at den økonomiske 
forvaltninga blir god, og at rekneskapen blir rett. Og er internkontrollen god på eit 
sektorområde, til dømes i ein sjukeheim, vil ein forvaltningsrevisjon av tenestene tru/eg 
finne mindre å kommentere. 
Internkontroll hand/ar om noko heilt grunnleggjande: å ha/de orden i eige hus. Å styrkje 
rbeidet i kommunane med internkontrollen er ei av hovudtilrådingane til 
Arbeidsgruppa. 
D Tilråding 12: Kommunane må arbeide for å styrkje internkontrollen. Dette 
arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet med å sikre kvalitet i tenestene, 
effektiv ressursbruk og god folkevald styring. 
Arbeidsgruppa meiner at innsats og ressursbruk i internkontrollen ikkje må sjåast som 
bruk av ressursar på unødig administrasjon. Arbeidet med internkontrollen verkar til at 
kommunen når sine mål. Internkontroll er såleis eit løpande arbeid for betre kvalitet i tenestene og 
effektiv ressursbruk. 

xxxx 

Utvalget legger etter dette til grunn at disse tre lovpålagte organer/person, hver for seg og sammen har 
en plikt til å påse at det etableres betryggende kontrollsystem - i denne Rapporten mht. riktig 
budsjettering, budsjettdisiplin og rutiner for rapportering ved budsjett overskridelser. 

Kommunestyrets ene ansvar for budsjettet og dets rettslige status både for vedtakelse og endring 
danner uansett en materiell skranke også for Kontroll utvalg og Rådmann mht disses kompetanse. 
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Ansvarsfordelingen kan illustreres slik: 

2 

KontrollcgtilS)'ll 

~mmunesty!Et 

Pol tt iske o iga n 

~ntrollutvag 

Best ill ing mEVis· nstjenester 

Administrasjonssjefen 

Revisj:Jn Ad min istrasjo nen 

lnte m kontroll 

Ekstern lo ntro li 

Statlge 

tilsynsorgan 

I tillegg til denne lovpålagte plikt foranlediger Rådmannens kontrollansvar at vedkommende etablerer 
et betryggede internkontroll system for sine underordnede ansatte - i denne Rapport mht. riktig 
budsjettering, budsjettdisiplin og rutiner for rapportering ved budsjett avvik/overskridelser. 

Underordnede ansatte vil således gjennom delegasjon, instruks eller annet pålegg få tildelt oppgaver 
som skal iaktta ovennevnte forpliktelser - i denne rapport forhold som knyttes til budsjett og 
budsjettmidler. For disse ansatte gjelder selvsagt også kommunelovens med tilhørende forskrift lovens 
pålegg om å iaktta riktig budsjettering og en betryggende kontroll ved bruk av budsjettmidler, samt 
rapporteringsplikt ved overskridelser. 

4.Kompetanse og kompetansefordeling FB 

4.0 Generelt om kompetansefordeling og mandat - innledende merknader 

Merk innledningsvis at dette kapittel må leses i lys av det mandat Utvalget er tildelt og at Rapporten 
ikke kan leses som en uttømmende oversikt over kompetanse spørsmål, men må leses i lys av 
mandatet for forundersøkelsen, nemlig de identifiserte budsjett overskridelsene. 

19 

Offe
ntl

ig 
ve

rsj
on



Det er en premiss for Rapporten at budsjettet vedtatt av Kommunestyret er bindende for alle 
organer/personer også for Kommunestyret selv - således er det kun Kommunestyret selv som kan 
treffe avgjørelser om nødvendige justeringer eller endringer utover rammene i vedtatt budsjett i 
henhold til gjeldende regelverk. Denne premiss fremgår direkte av Kommuneloven. 
§ 47. Årsbudsjettets bindende virkning. 

1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende (or underordnede 
organer. Dette gjelder ikke (or utbetalinger kommunen eller (vikeskommunen er rettslig forpliktet 
til å (oreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum. 

2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning/or de inntekter og utgifter som 
årsbudsjettet hygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi 
melding til kommunestyret eller fylkestinget. 

3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige 
endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan 
bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. 

Det er i Rapporten lagt til grunn at allokeringer innen vedtatte budsjett rammer er gjort innenfor 
gjeldende regelverk, og vil ikke bli vurdert. 

Det er i Rapporten lagt til grunn at faktiske budsjett overskridelser utenfor vedtatte budsjettrammer, 
som har sin årsak i manglende budsjett kontroll er å anse som en kompetanse overskridelse. 

Det er lagt til grunn at manglende rapportering av budsjett overskridelser utover vedtatt budsjettramme 
som skyldes rettslige forpliktelser kommunen pådras i budsjett året er å anse som en kompetanse 
overskridelse. 

Det er i Rapporten lagt til grunn at budsjett overskridelser som skyldes under budsjettering i budsjett 
prosessen kan være en kompetanse overskridelse. 

XX.XX 

I enhver organisasjon hva enten den er offentlig eller privat fordeles det myndighet som angir hvem 
(person eller organ) som kan treffe avgjørelser som får betydning for organisasjonen (materiell 
kompetanse) - i Rapporten innebærer dette at avgjørelser som får betydning for budsjettet må treffes 
av person/organ (personell kompetanse) som har materiell kompetanse til dette. Ytterligere vil det ved 
slike avgjørelser reise seg spørsmål om krav til saksbehandling knyttet til avgjørelsen (prosessuell 
kompetanse). 

20 

Offe
ntl

ig 
ve

rsj
on



I Rapporten er det sett på rutiner/instrukser for rapportering til overordnet nivå i de tilfeller hvor 
avgjørelser representerer et budsjett avvik - uavhengig om disse overskridelser skyldes rettslige 
forpliktelser for kommunen, eller om de skyldes under budsjettering eller manglende budsjett kontroll. 

Det er søkt avklart om vedtatt budsjett inneholder avvik som følge av underrapportering i 
budsjettprosessen med den følge at det foreligger under budsjettering, når budsjettet vedtas. 
Kompetanse i en kommune tildeles gjennom forskjellige retts grunnlag, hva dette enten er til organ 
eller til person. 

Det legges til grunn at retts grunnlaget for kompetanse tildeling også gir et bilde på det hierarki som 
viser kompetanse nivået for kommunens organer og ansatte personer. Det kan således ikke tildeles en 
kompetanse til en person/et organ ved delegasjon som går lenger enn den materielle kompetanse som 
delegasjons giver selv har. 

I Rapporten har man identifisert organer og personer som relevante for 
utarbeidelse av Rapporten. Det understrekes at feilkilder på lavere nivå ikke blir vurdert som relevante 
for Rapporten. 

Utvalget har også gjennomgått forhold som gjelder den såkalte «Leder Gruppen», ettersom man ved 
dette rar bedre klarhet hvordan kommunens administrasjon utøver sin forvaltning og internkontroll 
mht. budsjett disiplin og rapporteringsplikt når det oppstår budsjett avvik eller budsjett overskridelser. 

Kompetanse og kompetansefordeling identifiseres i de nedennevnte: 

I det følgende identifiseres følgende organer/personer med angivelse av kompetanse: 

4.1 Kommunestyre 

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunens kompetanse er fortrinnsvis identifisert 
gjennom kommunelov og gjennom forskrift. 

§ 6. Kommunestyre og fylkesting. 

Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer 
vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller 
delegasjonsvedtak. 

Kommunestyret er det øverste organ i kommunen, og er et lovpålagt organ. All utøving av kommunal 
kompetanse ved andre - folkevalgte organer eller tilsatte - skjer på disse organers vegne og politiske 
ansvar. 

I noen sammenhenger kan Kommunestyret gi fra seg kompetanse til andre ved delegasjon. Utvalget 
kommer i rapporten ikke inn på spørsmål om Kommunen har gått utenfor sin materielle kompetanse i 
delegasjonsspørsmål - dette har heller ikke vært anført. Delegering er en form for tildeling av 
fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe beslutninger innenfor delegeringsvedtakets 
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rammer på vegne av det delegerende organ, og med samme rettsvirkninger som om det var truffet av 
dette. 

Men det delegerende organ kan når som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle 
fullmakten - oppheve delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om 
hvordan det underordnede organet skal avgjøre saker, eller det kan beslutte at det selv vil treffe 
avgjørelse i en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med 
bindende virkning også for det underordnede organet. 

Dette betyr at kommunestyret aldri kan delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes. 

Det skal påpekes at Kommunestyret selv ikke kan tildele underordnede organer eller personer 
kompetanse ved delegasjon så langt dette krenker Kommunestyrets egen materielle kompetanse, slik 
det fremgår av lov, forskrift eller andre rettsgrunnlag som setter skranker for Kommunestyrets egen 
kompetanse. 

Dette har betydning for hvordan underordnede organ eller personer må forstå rekkevidden av den 
kompetanse vedkommende er tildelt, enten gjennom lov, forskrift, instruks, ansettelsesavtale eller på 
annet rettsgrunnlag. 

Det tilligger Kommunestyret eksklusivt å vedta kommunens budsjett for det kommende budsjettår, og 
at det budsjett som vedtas. Denne kompetanse kan ikke delegeres. Utvalget legger til grunn at 
kommunens administrasjon er innforstått med dette. 

Som delkonklusjon kan det etter dette fastslås at: 

Enhver budsjettoverskridelse som skyldes manglende budsjett kontroll faktisk er å anse 
som en kompetanse overskridelse, så langt overskridelsen krever vedtak om 
budsjettendring i Kommunestyret 
I tilfeller hvor kommunen blir rettslig forpliktet gjennom budsjett året, f.eks. ved lovpålagt 
utgift til en handikappet innbygger, og dette representerer en budsjett overskridelse, vil 
manglende rapportering av slike utgifter til Kommunestyret representere en kompetanse 
overskridelse, så langt overskridelsen krever vedtak om budsjettendring i Kommunestyret. 
I tilfeller hvor vedtatt budsjettet overskrides som følge av under budsjettering, kan dette 
representere en kompetanseoverskridelse. 

4.2 Formannskap 

Formannskapet er et lovpålagt organ, jfr. Kommune!. § 8. Formannskapets materielle kompetanse 
fastsettes av kommunestyret, med de begrensninger som fremgår av lov eller forutsatt av lovgiver. 

Det rettslige utgangspunkt er således at kommunestyret etter eget skjønn kan delegere sin 
beslutningsmyndighet til formannskap. Unntatt fra dette utgangspunktet er bare avgjørelser 
hvor det er sagt i loven at kommunestyret «selv» treffer avgjørelse, eller hvor det er klart ut 
fra sammenhengen eller sakens karakter at det ikke har vært meningen at avgjørelsen skulle 
kunne delegeres. Slikt unntak har vi imidlertid for en rekke avgjørelser. Unntak nevnes i 
denne Rapport kun for det tilfelle at dette er relevant. Det vises særskilt til Kommune!. § 8 nr. 
3. 
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§ 8. Formannskap. Fylkesutvalg 
3. Formannskapet og.fylkesutvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og 
skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret og fylkestinget selv området får 
fårmannskapets og fylkesutvalgets virksomhet. Formannskapet og fylkesutvalget kan tildeles 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

4.3 Kontrollutvalg 

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ. 

Kontrollutvalget er et spesialorgan som ikke kan tillegges andre funksjoner enn dem som fremgår av 
Kommune!.§ 77. Kontrollutvalget utfører sine funksjoner på kommunestyrets vegne, og er underlagt 
dettes økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. 

Nærmere bestemmelser om kontrollutvalget er gitt ved forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. (Kontrollutvalgs forskriften - se appendix 1.). Det er 
utarbeidet en omfattende veileder for Kontrollutvalget (se appendix 1.). 

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet, så lenge det kan 
defineres som kontroll og tilsyn. Kontrollutvalget har anledning til å føre kontroll og tilsyn med 
ethvert aspekt ved den kommunale virksomheten. 

Kontrollutvalget fører kontroll og tilsyn med alle kommunale oppgaver på vegne av kommunestyret, 
Kontrollutvalget er direkte underordnet kommunestyret, og utøver kontroll og tilsyn på vegne av dette. 

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt 
mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 

Kontrollutvalgets oppgave er etter dette både å føre et løpende tilsyn med den kommunale 
forvaltning, jfr. Kommune!. § 77 nr. I, samt og i tillegg at det etableres et betryggende kontrollregime 
med kommunens økonomi forvaltning. 

Kommune!.§ 77. Kontrollutvalget 

1. Kommunestyret og.fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den 
kommunale og fylkeskommunale fårvaltningpå sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. 
Kommunestyret og.fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 
medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets 
eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og.fylkestinget 
når utvalgets saker behandles. 
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske 
.fårvaltning fåregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og fårutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
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XXX 

Utvalget er av den oppfatning at Kontrollutvalgets tilsynsplikt både innbefatter plikt til å føre en 
løpende forvaltningskontroll, og løpende påse at etablert kontroll regime er velfungerende. Dette 
impliserer at Kontrollutvalget må bli holdt orientert om forhold som ikke bare er av system karakter, 
men også om avvik i budsjett som indikerer eller kan indikere svakheter i den økonomiske forvaltning 
som truer budsjettramme. Slike avvik kan indikere at det er svakheter i etablerte systemer (i denne sak 
f.eks. det såkalte hjemmelsregisteret). 

Det er under saksbehandlingen opplyst fra Rådmann at systemavvik som identifiseres blir rapportert til 
Kontrollutvalg, men at avvik i budsjett rapporteres til Formannskap. 

Utvalget er av den oppfatning at budsjettavvik kan indikere systemavvik, og at rapportering om dette 
til Kontrollutvalg kan gi Kontrollutvalget mulighet til å nødvendige undersøkelser. 

4.4 Rådmann 

Nåværende Rådmann ble ansatt i Egersund kommune som Rådmann den 1/4 - 2011. Han har tidligere 
yrkeserfaring fra arbeid i Moss og Sandnes kommune, og fra arbeid i bank. 

Rådmannen er en lov pålagt oppgave. Rådmannen er øverste leder av kommunens administrasjon, og 
er i dag den eneste ansatte person i kommunen som er tildelt kompetanse gjennom kommuneloven. 

Kommunelovens§ 23 Nr. 2 andre punktum ble tilføyd ved lov 12. desember 2003 nr. 113. 
Bestemmelsen lovfester administrasjonssjefens tilsynsansvar overfor administrasjonen. Siktemålet er å 
tydeliggjøre at administrasjonssjefen har et ansvar for å føre kontroll med virksomheten. Ansvaret for 
slik kontroll må regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. 

Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet har plikt til å 
etablere rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er 
satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på en forsvarlig måte. 

Som øverste leder er det samtidig viktig for Utvalget å påpeke at Rådmannen som øverste leder er helt 
avhengig av å få del i relevante problemstillinger nettopp ved at underordnede gir en adekvat 
orientering til Rådmannen om relevante problemstillinger (i Rapportens sammenheng om 
budsjettavvik). Dette tema er omtalt i det nedennevnte. 

Det er utvilsomt også slik at Rådmann er å anse som øverste daglige leder i kommunen, noe som 
impliserer at underordnede ansatte (om nødvendig uoppfordret) skal holde Rådmann orientert om alle 
økonomiske forhold som kan tenkes å få betydning for budsjettet - ordinært via tjenestevei. 

Delegering fra overordnet organ må alltid skje til Rådmann. Tidligere var det også adgang til å 
delegere direkte til etatssjefer. Selv om dette ikke var meningen, kunne slike delegeringsvedtak skape 
uklare kompetanseforhold ved at de ble oppfattet som en innskrenkning i administrasjonssjefens 
overordnede instruksjons- og kontrollmyndighet overfor etatsjefene. 
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Lovens regel om at det bare skal kunne delegeres til Rådmannen, innebærer ingen innskrenkning i 
adgangen til intern delegering fra Rådmann til etatssjefene og eventuelt fra disse lenger nedover i 
systemet. Men all slik beslutningsmyndighet utøves på administrasjonssjefens vegne og ansvar, og 
underlagt hans eller hennes kontroll og instruksjonsmyndighet. 

§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale 
administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller 
fylkestinget fastsetter. 
2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge (or at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, (orskrifier og overordnede instrukser, og at den er gjenstand (or betryggende 
kontroll. 
4. Kommunalt og.fylkeskommunaltfolkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret 
eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

Utvalget presiserer at Rådmann etter at Redegjørelse til Kontrollutvalg er fremlagt har gjennomført 
administrative endringer på ledernivå, samt utarbeidet noen instrukser for rutiner ved budsjett avvik. 

Som det fremgår av Rapporten påpeker Utvalget behovet for at alle på leder og mellom ledernivå 
gjennom sin lojalitetsplikt til sin arbeidsgiver har en uoppfordret plikt til å rapportere avvik som kan få 
betydning for budsjettet. Ettersom staben i kommunen er delt inn i avdelinger kan det oppstå uklarhet 
om hvem som skal rapportere til hvem. Utvalget gir av denne årsak en anbefaling om at det utarbeides 
stillingsinstrukser til nøkkelpersonell - se nedennevnte. 

4.4.1. Leder Gruppen 

Ledermøtet er et organ som består av Rådmann, 5 Kommunalsjefer, Plansjef og Kommunikasjonssjef. 

Møte avholdes en gang per uke. Hvert møte har en varighet på ca. 2,5 timer. Hver sjette uke avholdes 
et langmøte på ca. 5 timer. 

Møtet har dagsorden, og det skrives referat fra møtene. Kommunikasjonssjef er referent. Rådmann har 
opplyst at kvalitet på referat kan variere noe i den grad Kommunikasjonssjef ikke er tilstede. 
Medlemmene av Leder gruppen melder inn saker som skal tas opp. Det er ikke noen fast dagsorden -
tidligere var det et fast punkt om økonomi, men det er tatt ut som fast punkt. 

Referat sendes samtlige medlemmer, og protokoll fra forrige møte blir godkjent i påfølgende møte. 

Utvalget er av den oppfatning at det bør være et fast punkt om økonomi i ledermøtet. Utvalget mener 
det med fordel kan identifiseres en ramme for rapporteringspliktige avvik økonomi i den enkelte 
avdeling. 
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Ved en slik praksis oppnår Rådmann som øverste leder av administrasjonenåra informasjon som han, 
eventuelt i samarbeid med Økonomi kan vurdere skal rapporteres videre til Kommunestyret. Man 
oppnår samtidig den effekt at ansvaret både for avdelingssjefer og Rådmann adresseres på en korrekt 
måte i henhold til lov og forskrift. Av protokoll fra møtet blir også den enkelte leders ansvar adressert 
på en adekvat måte. 

Dette er i tråd med Budsjett forskriften: 
Budsjett(orskriOens § 10 2. setning, men mulige tiltak dersom rapportene avdekker eventuelle avvik 
i forhold til gjeldende årsbudsjett. Med "tiltak" siktes det her ikke alene til justeringer i de oppførte 
inntekter og bevilgninger som er nødvendige for å sikre/opprettholde kravene til balanse i 
årsbudsjettet, men også til mulige tiltak innenfor budsjettrammene. For eksempeljusteringer av 
måltall, tjenesters innhold osv. 

Utvalget påpeker for øvrig at underordnede ansatte har en uoppfordret rapporteringsplikt til Rådmann i 
tråd med sin lojalitetsplikt og dette uavhengig av hvordan man rar informasjon om avvik av betydning. 
Forholdet er påpekt for Kommunestyrets vedkommende, men må ha gyldighet også for 
administrasjonen. Kommunestyret har plikt til å handle uavhengig av om det har fått formell melding 
etter nr. 2 (Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) s. 131). 

4.5 Kommunalsjef Økonomi 

Kommunalsjef Økonomi har vært ansatt i stillingen gjennom ca. 18 år. 

Økonomisjefs kompetanse vil fremgå av arbeidsavtale, delegasjonsvedtak eller instrukser gitt av 
Rådmann. 

Rådmannens administrative sjefsansvar omfatter også regnskaps- og kassererfunksjonen. 

En bestemmelse i Kommune.I. § 24 nr. 2, om at det skulle tilsettes en regnskapskyndig person med 
faglig ansvar for regnskapet, ble opphevd ved lov 8. desember 2006 nr. 67. Denne bestemmelsen 
innebar imidlertid ikke annen begrensning i Rådmannens kompetanse enn at han eller hun ikke kunne 
gi den regnskapsansvarlige noen form for instruks om innholdet av de rent faglige vurderinger som 
foretas og eventuelt legges frem for de folkevalgte organer, og dette gjelder fortsatt. En 
administrasjonssjef kan ikke styre eller hemmeligholde regnskaps- og økonomifaglige vurderinger. 
Men den eller de som ivaretar disse funksjonene, er ellers en del av Rådmannens stab og underlagt 
denne instruksjonsmyndighet. 

4.6 Kommunalsjef 

Kommunalsjef i KO, relevant for denne rapport, ble ansatt som kommunalsjef med tiltredelse den 1/3 
- 2013. Han kom da fra tidligere stilling som lærer og rektor fra skole i Hå kommune. 

Kommunalsjefs kompetanse vil fremgå av arbeidsavtale, delegasjonsvedtak eller instrukser gitt av 
Rådmann. 
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5. Om budsjett prosess og oppfølging/regnskap, rapportering GS 

5.1 Generelle merknader 

Denne rapporten tar utgangspunkt i økonomirapporten for mai 2014 (Mai rapporten) som var 
utarbeidet av Økonomiavdelingen 25.05.2014. Det ble avholdt et ekstraordinært møte i 
Formannskapet 26.05.2014 med informasjon om økonomirapporten og budsjettoverskridelsen. Videre 
ble Økonomirapporten behandlet av Formannskapet 11.juni 2014 og av Kommunestyret 16.juni 2014. 

Økonomirapporten viste en antatt utgiftsøkning for hele 2014 ut over budsjettet på 37,1 mill. 

Av dette beløpet gjelder ca. MNOK 4 teknisk avdeling og MNOK 33,1 i KO. 

Fra økonomirapportens kommentarer framgår blant annet følgende vedr teknisk avdeling: 

Teknisk avdeling hadde et merforbruk på ca. kr. 4 millioner i 2013, hvis en ser bort fra bruk av 
strøm/ond, andre fondsmidler m.m. i 2013. På nåværende tidspunkt ser det ut til at avdelingen vil få et 
betydelig merforbruk også i 2014. Merforbruket er i hovedsak knyttet til vedlikeholdsutgifter hos Seksjon 
Bygg & Eiendom. 

Seksjon Bygg & Eiendom har over flere år hatt et betydelig og voksende merforbruk, og det er ikke 
grunn til å tro at dette vil endre seg i 2014 hvis det ikke tilføres mer midler. I 2013 var merforbruket 
til seksjonen på ca. kr. 2. 200. 000, mens det i 2012 var på ca. 1.400. 000. Videre følger en 
gjennomgang av seksjonen, hvor det er forsøkt belyst hva som er årsaken til at seksjonen de tre siste 
årene har hatt et merforbruk, hva som er situasjonen til nå i år, og hvor mye midler som bør tilføres. 

Det har på lønnsområdet vært et mindreforbruk de senere år (2012 og 2013), og det er således ikke 
her årsakene til merforbruk på 6310 ligger. 
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Det er i hovedsak på vedlikeholdsdelen av regnskap og budsjett hos Bygg & Eiendom at man finner 
årsakene til det store merforbruket som har vært over flere år. Merforbruket knyttet til 
vedlikeholdspostene var i 2011 ca. 1 million kroner, i 2012 var det ca. 1,5 millioner kroner og i 2013 
ca. 2, f millioner kroner. KS anbefaler at det brukes kr. 17 5 pr. m2 til vedlikehold av kommunale bygg 
for å opprettholde standarden på byggene til nybyggsstandard, mens Eigersund kommune pr. 2013 
bruker ca. kr 60 pr m2

• En må konstantere at avsatt budsjett er og har vært for lavt iht. oppgaver og 
faste utgifter som ligger innenfor dette området. En viser til at denne enhetenforsøker å redusere sine 
utgifter løpende og hvor bla. vedlikeholdsutgifter utsettes. 

På bakgrunn av ovemevnte forklaring, størrelsen på budsjettoverskridelsen/merforbruket og 
kapasitetsbegrensninger har Utvalget besluttet å ikke foreta ytterligere undersøkelser vedr 
budsjettoverskridelse/merforbruk i teknisk etat. 

For å vurdere det beregnede merforbruk på MNOK 33, 1 i KO, er det nødvendig å gå tilbake til 2013 
da den såkalte KO-saken oppsto samt gjennomgå og vurdere de budsjettrutinene som ble benyttet ved 
utarbeidelsen av budsjettet for 2013 samt faktiske momenter vedr KO-saken. Forlengelsen av KO
saken inn i 2014 bidrog med MNOK 17 av det beregnede merforbruket. 

Videre må budsjettrutinene som ble benyttet ved utarbeidelse av budsjettet for 2014 undersøkes samt 
faktiske momenter som bidrog til et beregnet merforbruk på MNOK 16, 1 vedr barnehagene. 

5.2 Hjemmelsregisteret 

Dette er en del av kommunens styringssystem - Visma Enterprise. 

Registeret skal inneholde informasjon om alle ansatte i kommunen. Utgangspunktet er at ingen skal 
ansettes uten at det er hjemlet i et vedtak i kommestyre. Hver ansatt tildeles et nummer i registeret og 
registeret inneholder viktig informasjon som ansvar (enheten vedkommende er knyttet til), 
stillingsprosent, lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift mv 

I tillegg til en informasjonskilde vedr ansatte i kommunen er hjemmelsregisteret meget viktig i 
budsjettarbeidet idet kommunens lønnskostnader budsjetteres med utgangspunkt i hjemmelsregistret. 

Utbetaling av lønn går via lønnsregisteret slik at feil med hjemmelsregisteret ikke får konsekvens 
for utbetaling av lønn 

Men som nevnt er danner hjemmelsregisteret utgangspunkt for budsjettering av lønn. Og ettersom 
lønn er den absolutt dominante kostnaden i en kommunes budsjett er det særdeles viktig at 
hjemmelsregisteret er riktig. 

Som det framgår av KO-rapporten var det betydelige feil med hjemmelsregisteret for kultur-og 
oppvekstavdelingen. Det førte til feil med budsjetterte tall for avdelingen. 

Av et notat av november 2013, fremlagt for Utvalget, fremgår følgende: 
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I en periode på nesten 3 år, har vi i seksjon Økonomi pekt på at det er feil i hjemlene opp 
mot ansvar. Videre at der er feil kny~ Kostra og stillinger. Første del har vi nå i 
forrige uke fått ~nomgang på. ---- lønn fant lett en rapport som kunne 
brukes og som - bearbeidet. De neste fasene vil ta lengre tid 

Utvalget konstaterer at kommunen har vært kjent med feil bruk av hjemmelsregisteret gjennom flere 
år. 

5.3 Budsjettprosess og budsjett 

Budsjettprosess. 
Arbeidet med neste års budsjett starter om våren etter at kommuneproposisjonen er lagt fram av staten. 
Proposisjonen inneholder informasjoner som er viktige for kommunenes økonomi det påfølgende året. 

Utgangspunktet er budsjettet for inneværende år justert for informasjon fra kommuneproposisjonen 
og kjente endringer med konsekvens for budsjettet. 

Grunnlaget sendes ut på papir til hver etat som skal gjennomgå og gi beskjed om nødvendige 
endringer. 

Lønn budsjetteres med utgangspunkt i hjemmelsregisteret. Feil i hjemmelsregisteret medfører 
feil i budsjettet vedr lønn 

Økonomiavdelingen lager utkast til budsjett og hver etat er «tildelt» et nettobeløp som de i 
utgangspunktet ikke skal overskride. Men det gis klar beskjed om at de skal melde inn spesifikke 
behov for økninger. 

Budsjettet «styres» av et dokument som heter «Fremdriftsplan for budsjettet » 
Dokumentet lister opp tidsfrister og hvem som skal gjøre hva. Ledergruppen, avdelingssjefer, 
økonomikonsulenter mm involveres på forskjellig måter bl.annet med møter ihht Fremdriftsplanen 

Hver etat har selv ansvaret for sitt budsjett. Men det utarbeides i nært samarbeid med 
Økonomiavdeling og ledergruppe ref fremdriftsplanen. 

Basert på budsjettene fra avdelingene lager Økonomiavdelingen et samlet utkast til budsjett og 
økonomiplan for kommunen. 

Budsjettet er ferdig fra administrasjonens side tidlig november og vedtas av kommunestyret 
i desember (budsjett for 2014 vedtatt 16.12.2013) 
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Budsjett for 2014. 
Budsjettet for 2014, ble utarbeidet 2.halvår 2013. 

Høsten 2013 anslo Økonomiavdelingen at merforbruket for 2013 kunne komme opp i MNOK 14. 
KO hadde også en gjennomgang av utviklingen og kom fram omtrent samme tall. I slutten av 2.halvår 
2013 ble politikerne koblet inn. Årets forventede merforbruk for kultur-og oppvekstavdelingen og 
omstendighetene rundt merforbruket ble «døpt» KO-saken. 

De forhold som medførte merforbruk i 2013 var ikke engangskostnader. Det var forhold som medførte 
kostnader også i 2014. Disse kostnadene ble ikke innarbeidet i budsjettet for 2014. Som nevnt tidligere 
er den enkelte etat selv ansvarlig for å utarbeide sine budsjett. 

Selv om KO-saken først ble en sak sent i november 2013 var de sentrale kostnadselementene kjent 
tilstrekkelig tidlig til at en burde fått dette med i budsjettet for 2014. 

Ansvaret for at dette burde vært innarbeidet i budsjett utkastet må i hovedsak ligge på Kultur-og 
oppvekstavdelingen som hadde det formelle ansvaret. Utvalget påpeker likevel at både avdeling for 
økonomi, Rådmann og Formannskap var orientert om problemstillingen. 

5.4 KO-saken 

For å forstå og kunne vurdere den rapporterte overskridelsen på MNOK 17 ifølge økonomirapporten 
for mai 2014 er det nødvendig å se på forhistorien til overskridelsen. · 
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I økonomirapporten for november 2013 ble det rapportert et merforbruk for året for kultur-og 
oppvekstavdelingen på ca. MNOK 14. 
Det ble i den anledning laget en rapport fra administrasjonen til Kontrollutvalget i kommunen - KO 
rapporten. 

I KO rapporten ble det trukket følgende hovedkonklusjoner: 

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

2. Bemanningen i staben har vært for 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. 

Utvalgets granskning har ikke avdekket noen feil vedr rapporten til kontrollutvalget. Men det er viktig 
å få med at det faktisk inntraff hendelser i løpet av 2013 som medførte at etaten måtte gjennomføre 
tiltak med tilhørende kostnader som ikke var med i budsjettet for 2013. 

Det gjaldt pålegg fra Fylkesmannen som innebar rent faktisk krav om økt bemanning i barnehagene. 
Rapporten fra Fylkesmannen i Rogaland er datert 22.02.2013 og kom med pålegg som kommunen var 
forpliktet til å imøtekomme. Det medførte ansettelse av nye pedagoger som naturlig nok ikke var med 
i budsjettet. (ref 5.5) 

I KO's kommentarer til økonomirapportene er det også nevnt andre momenter som påvirket 
kostnadene i noen utstrekning. 

Som utgangspunkt er et kommunalt budsjett bindende ref kommunelovens § 4 7 og §48 

Unntatt fra kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet er utgifter som kommunen har en 
umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke. (Jf. Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) s. 130.) Det kan være tale 
om rettslige forpliktelser både i privatrettslige og i offentligrettslige sammenhenger; kontraktsmessig, 
arbeidsrettslig, erstatningsrettslig eller basert på rettighetsbestemmelse i lov. 

Kommunen har således plikt til å oppfylle kontraktsrettslige eller erstatningsrettslige forpliktelser, 
herunder utbetaling av lønn til tilsatte, på samme måte som private bedrifter, uten hensyn til om det på 
forhånd er avsatt midler til dekning av disse utgifter på budsjettet. Det samme gjelder rettslige 
forpliktelser overfor borgerne som følger av lov. 

Slike utgifter må innarbeides i årsbudsjettet så snart det er på det rene at det ikke er dekning for dem i 
budsjettet slik det foreligger, se§ 47 nr. 2 og 3 og budsjettforskriften§ 10 andre punktum og§ 11. Når 
det gjelder utgifter som fordeler seg noenlunde jevnt utover året, må man også foreta en justering av 
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budsjettet så snart det går frem at de avsatte midler vil bli utilstrekkelige. Men selve utbetalingen til de 
berettigede, eller gjennomføringen av tiltak som er nødvendig for å oppfylle lovens krav, kan ikke 
utsettes under henvisning til at man først må skaffe seg budsjettmessig dekning. 

Ut fra dette synes det klart at KO hadde plikt til å gjennomføre pålagte og pliktig tiltak selv om det 
ikke var dekning for kostnadene i budsjettet. 

Av økonomirapportene for 2013 framgår det et betydelig merforbruk som til en viss grad synes 
forårsaket av tiltak som nevnt ovenfor. 

Men KO's vurdering av virkningen på årsbasis synes ikke å være basert på realistiske vurderinger. 

I notat datert 16.08.2013 kommenterer 
- merforbruket ihhtjanuar-augustrapporten som følger: 

«Avdelingen totalt sett har et forbruk på 69% av B2013. Dette er høyere enn vi burde ha vært på 
denne tiden av året. Jfr postene overfor. Men det vil ikke være ensbetydende med at avdelingen på 
slutten av 2013 sitter igjen med et merforbruk tilsvarende 7 -8 millioner. Vi hadde en nokså lik 
situasjon i 2012 om enn litt mindre overforbruk, og vi endte opp med overskudd til slutt f» 

I stedet for analyse av budsjett, regnskap mv som grunnlag for å kommunisere reelle estimat nøyer KO 
seg med å håpe på samme utvikling som forrige år. 

Som nevnt i notatet vedr budsjett og budsjettprosess utarbeides budsjettet for 2014 i løpet av 2.halvår 
2013 og budsjettet for 2014 ble vedtatt av kommunestyret 16.12.2103 

Egentlig burde det være tilstrekkelig informasjon om forventet merforbruk til å innarbeide de reelle 
kostnadsøkningene i budsjettet for 2014. Men den som hadde hovedansvaret for budsjettet hadde ikke 
et realistisk oppfatning av hva det registrerte merforbruket i 2013 ville medføre for de budsjetterte tall 
for 2014. 

Følgelig er det utvalgets konklusjon at merforbruket på MNOK 17 i hovedsak skyldes mangler i 
forbindelse med utarbeidelse av budsjettet for 2014. 

5.5 Barnehagekostnader 

Som følge av Fylkesmannens tilsyn vedrørende bemanning i barnehagene ble kommunen pålagt 
endringer i begynnelsen av 2013. Det medførte at kommunen i første omgang økte bemanningen i 
barnehagene tilsvarende 3 førskolelærerstillinger. 

Dette medførte økte kostnader fra og med høsten 2013 og økning i utbetalingene til de private 
barnehagene. Disse kostnadene var naturlig nok ikke med i det opprinnelige budsjettet for 2013. 

Barnehageåret 2013/2014. 
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Kravet fra Fylkesmannen ble løst ved å ansette flere pedagoger. Kunne sannsynligvis vært løst 
billigere ved å flytte barn som hadde kommet inn i en barnehage til en annen, men det ville åpenbart 
skapt «støy» fra en del foreldre. 

Barnehageåret 2014/2015 
Ved oppstart høst 2014 ble det tatt i bruk en midlertidig barnehage på Slettebø. (Kommunen leide et 
bygg nær eksisterende Slettebø barnehage). Det ble satt i gang bygging av en ny avdeling ved Slettebø 
Barnehage som vil være ferdig mars 2015. Kostnadene ved bygging ble tatt med i budsjettet. 
Kostnader 
Tommelfingerregelen vedr kostnader til barnehagene i Eigersund kommune er at 1 krone til de 
kommunale barnehagene utløser et tilskudd på kr 3 til de private. 

Når det i økonomirapporten for mai 2013 estimeres et merforbruk vedr kommunale barnehager på 
MNOK 4 medfører det en økning i tilskudd til private barnehager på ca. MNOK 12, 1. 

Prosessen 
Det er opplyst at det ble gjort vurderinger mht alternative løsninger. Men det foreligger ingen ting 
skriftlig i form av rapporter, notater eller lignende. Disse vurderinger kom i etterkant av tilsynet, 
dvs i begynnelsen av 2013. På det tidspunktet var det ikke ansatt barnehagekonsulent i KO. Det 
skjedde først i august 2013. Ansvaret for vurderinger og iverksetting av tiltak i denne sammenheng 
ligger hos KO. 

Budsjett for 2014 
Som det beregnede merforbruket ihht økonomirapporten for mai 2014 viser, var ikke budsjettet for 
KO riktig mht barnehagekostnader. Det skyldes feil med hjemmelsregisteret (ref 5.2) som igjen 
medførte feil mht budsjettert lønn. I tillegg kom undervurdering av kostnader som ville påløpe som 
følge av oppfyllelse av krav ihht tilsynsrapporten .. 

Ansvaret for at dette burde vært innarbeidet i budsjett utkastet må i hovedsak ligge på Kultur-og 
oppvekstavdelingen som hadde det formelle ansvaret. 

5.6 Merforbruk ihht økonomirapporten for mai 2014 

Av Økonomirapporten fra mai 2014 fremgår følgende: 

Økonomisk situasjon - vs budsjett og R2013 
Den økonomiske situasjonen - drift- viser følgende (nettobeløoJ for avdelingene: 

Økonomisk status pr 25.05.14 Regnskap Budsjett Avvik kr %- Regnskap Ending kr 
Driftsmessige forhold 2014 2014 Rl4-Bl4 forbruk 2013 Rl4-RJ3 
I SENTRALADM 28 512 52 935 -24 423 53,9 27 130 I 382 
2 KULTUR-/ OPPVEKST 166 866 331 963 -165 097 50,3 154 259 I I 803 
3 HELSE-IOMSORGSAVD 151 080 363 365 -212 285 41,6 149 765 I 013 
6 TEKNISK AVDELING 15 492 70867 -55 375 21,9 17 347 -3 087 
7 DIV. FELLESUTGIFTER 2 686 27 836 -25 150 9,7 6 726 -4 040 
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8 SKA TT/RAMME/ETC -346 508 -871 390 524 882 39,8 -378 149 31825 
9 FINANSPOSTER 3 707 24 424 -20 717 15,2 4 422 -715 

TOTALT 21837 0 21837 0 -18 500 38182 
.. 

Alle tall er oppgitt 1 hele tusen kroner - for penoden frem til 25. 05. 14. Regnskapstallene er for perioden 1an - mai. Buds1ettet er 
for hele året. 

Tabellen viser betydelige endringer i forhold til 2013 og opp mot budsjett. Totalt sett ligger vi 
høyt i forhold til et ideelt forbruk og sett opp mot 2013. Disse forskjellene blir ytterligere 
forsterket når vi ser på utviklingstrekk innenfor de enkelte kontoområdene: 

Økonomisk status pr 25.05.14 Regnsk Budsjett Avvik kr %- Regnsk Ending kr 
Dri{tsmessif!e forhold 2014 2014 R14-Bl4 forb. 2013 R14-Rl3 

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 329 601 291 263 38 338 113,2 304 631 24 970 

KJØP AV VARERITJ SOM INNGÅR I PROD. 54 929 58 844 -3 916 93,4 59130 -4 202 

KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJPROD 42 277 53 902 -11 626 78,4 51850 -9 574 

OVERFØRINGSUTGIFTER 34 794 31 931 2 863 109 28 908 5 886 

FINANSUTGIFTER 16 793 48 477 -31 683 34,6 16 996 -203 

SALGSINNTEKTER -61 189 -49 066 -12 123 124,7 -55 684 -5 505 

REFUSJONER -26 965 -42 651 15 686 63,2 -34 965 7 999 

OVERFØRINGSINNTEKTER -342 526 -352 961 10 435 97 -369 829 27 304 

FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -28 032 -38 248 10 216 73,3 -19 539 -8 493 

TO TALT 19 682 1491 18191 -18 500 38182 
.. 

Alle tall er oppgitt 1 hele tusen kroner og er penod1sert for penoden 1an - mai. 

Med utgangspunkt i økonomirapporten er det anslått et det vil bli et merforbruk på MNOK 
37, 1 i 2014. Dette fordeler seg med MNOK 4 på Teknisk avdeling og MNOK 33, 1 vedr kultur 
og oppvekstavdelingen. Når det gjelder Teknisk avdeling henvises det til kommentarer under 
avsnitt 5.1 

Når det gjelder kultur og oppvekstavdelingen besto merforbruket av følgende hovedpunkt: 

Eksisterende drift ved avdelingen (KO -saken) 
Igangsetting av midlertidig kommunalt barnehagetilbud 
Økt tilskudd til private barnehager 
Sum 

KO-saken er nærmere beskrevet under avsnitt 5.4. 

Barnehagesaken er nærmere beskrevet under avsnitt 5.5 

MNOK 17,0 
MNOK 4,0 
MNOK 12.1 
MNOK33,1 

Utvalgets gjennomgang har ikke funnet forhold som tilsier at det at det er feil av betydning i 
Økonomirapporten 
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6. Tilleggsspørsmål fra Kontroll utvalget GS 

I møte med 2 representanter for kontrollutvalget 17.desember 2014 ble det presentert enkelte 
tilleggsspørsmål som kontrollutvalget ønsket svar på i forbindelse med forundersøkelsen (begrenset 
granskning) - det vises innledningsvis til Rapportens punkt 1.2 hvor dette er omtalt. 
Spørsmål fra Kontrollutvalget 

1. Kva intern kommunikasjon er gått i sak 14/344-ta ut alle dokument både offentlige og ikke 
minst unnateke offentligheita. - målet er å sjå når symtomene vart meddelt 
leiargruppa/rådmann og i etterkant evt. sjå når formannskap/kommunestyret burde blitt kjent 
med dette. 

2. Sak14/241 omhandler så langt me kan sjå barnehager, kvaer gjort her. Vart det gjennomgått 
økonomiske konsekvenser på barnehagesiden etter tilsynet vinteren 2012. Vart det vurdert 
alternative løysninger og vart økonomi konsultert + gjort politiske vedtak før oppskaleringa i 
2013. Kvar var bakgrunnen for dei vaia som vart gjort ? V ar bernehagekonsulent forespurt i 
denne saken ? 

3. Er det gjort politiske vedtak ang midlertidige barnehageløysninger i 2014 og er det vist 
alternative løysninger her som ikkje var så kostnadsdrivande. 

4. Er det gjort konkrete framskrivinger i KO-saken i samband med r2013, som ikkje er formidla 
til formannskap-kommunestyre. 

5. Kven hadde ansvaret for økonomisk kvalitetssikring av tall i forkant av kuttforslag til k-ijuni 
2014. (forslagene inneholdt til dels store feil, uten at administrasjonen så noe, før 2 
representanter spurte i K) 

Utvalgets vurderinger 

Økonomirapporten fra mai 2014 ble framlagt for Formannskapet 11.06.2014 og Kommunestyret 
13 .. 06.2014. 

Ifølge rapporten måtte en regne med et merforbruk for 2014 på til sammen MNOK 37.1. 
Dette er en sammensatt sak og Utvalgets gjennomgang har ikke identifisert et nøyaktig tidspunkt når 
ledergruppen /rådmann hadde fullstendig oversikten mht merforbruket. 

KO-saken representerer MNOK 17. Det vises til 5.4 for nærmere detaljer. Den ble en sak i november 
2013 og den endelige rapporten kom i juni 2014. Ledergruppen ble informert om de forventede 
kostnadsmessige konsekvensene for 2014 den 20.02.2014. 

Videre kom MNOK 16, 1 fra merforbruk knyttet til barnehagene. Merforbruket vedr barnehagene ble 
konstatert av økonomiavdelingen da beregningen av bistand til de private barnehagene var ferdig. 
Beregningene var forsinket men var ferdig 8.april 2014. Rådmannen ble informert samme dag og 
ledergruppen ble informert 10.april 2014. 

Økonomiavdelingen var ikke involvert f.eks med kostnadsberegninger av forskjellige alternativer i 
forbindelse med tilsynsrapporten for barnehagene og vi er ikke kjent med at det foreligger politisk 
vedtak i saken ut over vedtaket om bygging av ny avdeling ved Slettebø Barnehage. 
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Kuttforslag til kommunestyret i juni 2014. 

Kuttforslagene kom fra de aktuelle avdelingen og ble ikke kvalitetssikret av økonomiavdelingen. 

7.Ansvar ved kompetanse overskridelser FB 

7.1 Generelle merknader om ansvar 

Grunnvilkåret for å reise spørsmål om ansvar er at den/de aktuelle personer man taler om har 
overskredet sin kompetanse, i Rapporten, på en skadelig måte overfor kommunen som 
arbeidsgiver. For alle praktiske spørsmål blir det i så fall tale om ansvar overfor en ansatt. 

Begrepet ansvar impliserer at handling/unnlatelse gir et rettslig grunnlag for en eller annen 
form for reaksjon eller krav. 

I Rapporten belyses ansvar på bakgrunn av budsjettoverskridelser med årsak i manglende 
budsjett disiplin, alternativt at vedkommende ved konstaterte budsjettoverskridelser uansett 
årsak til disse, ikke overholder sin rapporteringsplikt til overordnet organ/person. I tillegg 
vurderer Rapporten betydning av eventuell under budsjettering, slik at vedtatt budsjett senere 
må endres. 

7.2 Arbeidsrettslige ansvar - generelt 

Hvilke forpliktelser en arbeidstaker har overfor arbeidsgiver følger prinsipielt sett av inngått 
arbeidsavtale. Arbeidsavtalen må normalt tolkes og utfylles for å klarlegge arbeidstakers 
plikter. Ofte vil den skriftlige arbeidsavtalen nøye seg med å oppgi stillingsbenevnelse, uten at 
det er konkretisert hvilke arbeidsoppgaver arbeidstaker skal utføre, og hvilke ansvarsområder 
som ligger til stillingen. 

For Rådmann vil det i tillegg bli et spørsmål om vedkommende overholder sine rettslige 
forpliktelser slik det fremgår av vedkommende lovpålagte oppgave. 

Dersom det i tillegg til arbeidsavtalen er utformet en stillingsinstruks, vil det kunne fremstå 
som mer eller mindre klart hvilket arbeid arbeidstaker skal utføre, hvilke myndighet 
arbeidstaker har internt i organisasjonen og hvilke fullmakter arbeidstaker har til åta 
beslutninger på vegne av arbeidsgiver. 

I mangel av en særskilt avklaring av de nevnte spørsmål, vil en være henvist til å se hen til 
hvordan arbeidsforholdet har fungert i praksis, gjeme sammenholdt med annet skriftlig 
materiale; så som stillingsutlysning, interne instrukser, organisasjonskart o.l. 

Et arbeidsforhold er etter sin art ment å dekke arbeidsgivers behov over tid. 
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Arbeidsgiver er derfor gitt en grunnleggende rett til å organisere og lede arbeidet i kraft av den 
såkalte styringsretten. Et arbeidsforhold har av denne grunn en mer dynamisk karakter enn 
andre kontraktsforhold, noe som ofte vil gjenspeile seg i at det over tid gjøres endringer i 
hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder som tillegges den enkelte arbeidstaker. 

Arbeidstaker har en underordningsplikt, og plikter å forholde seg til de instrukser som gis fra 
arbeidsgiver. 

Det er arbeidsgivers ansvar å klargjøre hvilke plikter arbeidstaker har, og hvilke konkrete 
forventninger en har til arbeidstakers arbeidsutførelse. Eventuelle uklarheter vil derfor som 
regel gå ut over arbeidsgiver. 

Arbeidstaker har samtidig en ulovfestet lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver, og vil derfor ha 
en selvstendig plikt til å avklare rammene for sin arbeidsutførelse i den grad situasjonen skulle 
være uklar. Før arbeidstaker tar beslutninger av stor betydning for arbeidsgiver, bør 
arbeidstaker for eksempel forsikre seg om at fullmaktsforhold og budsjett/finansiering er på 
plass. 

Dersom arbeidstaker tidligere har tatt tilsvarende beslutninger for arbeidsgiver uten at det har 
medført reaksjoner, eller det mer eller mindre direkte har blitt forutsatt at den aktuelle 
beslutningsmyndighet ligger hos arbeidstaker, vil behovet for å klarere spørsmålet internt ikke 
melde seg som like naturlig. I slike situasjoner er det normalt vanskelig å holde arbeidstaker 
ansvarlig for eventuelle kompetanseoverskridelser. 

En arbeidstakers brudd på forpliktelser etter arbeidsavtalen, vil kunne få konsekvenser for 
arbeidsforholdet. Mindre grove overtredelser sanksjoneres normalt med en advarsel, som 
samtidig bidrar til å avklare situasjonen med tanke på fremtiden. Grove eller gjentatte brudd 
på arbeidsavtalen kan føre til at arbeidsforholdet bringes til opphør ved oppsigelse eller 
avskjed. 

7.3 Erstatningsrettslig ansvar - generelt 

Utgangspunktet etter norsk erstatningsrett er at den som uaktsomt volder andre skade blir 
personlig erstatningsansvarlig. Dette gjelder også i arbeidsforhold. Det er således ingenting i 
veien for at en arbeidstaker kan pådra seg erstatningsansvar for skade voldt i kommunenes 
tjeneste. 

De alminnelige vilkår for erstatning må i så tilfelle være oppfylt. Dette innebærer at det må 
foreligge ansvarsgrunnlag i form av uaktsomhet, samt et økonomisk tap som står i 
årsakssammenheng til det uaktsomme forhold. 

Uaktsomhetsnormen innebærer at det må foreligge avvik mellom arbeidstakers handlemåte 
(eventuelt unnlatelse) og de krav som med rimelighet kunne vært stilt til vedkommende. 
Spørsmålet om det foreligger erstatningsbetingende uaktsomhet fra arbeidstakers side, beror 
på en konkret helhetsvurdering. 
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Som et generelt utgangspunkt må legges til grunn at det er arbeidsgiver som har risikoen for 
arbeidstakers arbeidsutførelse. 

Arbeidstaker kan derfor ikke ilegges et erstatningsansvar alene fordi vedkommende ikke har 
lykkes i jobben sin. Dersom arbeidstaker ikke mestrer de arbeidsoppgaver som følger av 
arbeidsavtalen, eller ikke når de forventede resultater, må eventuelt oppsigelse vurderes. 

Erstatningsansvar forutsetter at arbeidstaker har opptrådt klanderverdig - han må være å 
bebreide for det tap kommunen er påført. Ethvert avvik fra forsvarlig handlemåte vil 
imidlertid ikke være erstatningsbetingende. Arbeidsgiver må langt på vei tåle at arbeidstaker 
foretar feilvurderinger og gjør konkrete feil, uten at erstatningsbetingende uaktsomhet kan 
konstateres. 

Ved uaktsomhetsvurderingen må det ses hen til at arbeidsgiver har instruksjonsmyndighet og 
arbeidstaker underordningsplikt. Ettersom arbeidsgiver avgjør hvordan arbeidet skal utføres, 
vil arbeidstaker i mange tilfeller ha begrensede handlingsalternativer. Personlig ansvar kan 
vanskelig være aktuelt for den arbeidstaker som har utført sitt arbeid etter instruks fra sine 
overordnede. 

Arbeidsgiver forutsettes som nevnt å sørge for at rammene for arbeidstakers arbeidsutførelse 
blir klarlagt. Eventuell systemsvikt må tilskrives kommunens eget forhold, og kan ikke danne 
grunnlag for et uaktsomhetsansvar for arbeidstaker. Arbeidstaker kan for eksempel ikke 
klandres for å foreta handlinger som anses uakseptable dersom dette primært skyldes 
manglende avklaringer og oppfølging fra arbeidsgivers side. Tilsvarende gjelder dersom 
interne systemer ikke i tilstrekkelig grad setter arbeidstaker i stand til å overskue de fulle 
konsekvensene av de beslutninger som tas. 

Hvilke risikomomenter som konkret gjør seg gjeldende er sentralt for å vurdere arbeidstakers 
handlinger eller unnlatelser. Aktsomhetsnormen skjerpes når det er stor fare for alvorlig skade, 
så som for handlinger som kan medføre fare for liv og helse. Ansvar for økonomiske 
overskridelser vil være svært vanskelig å velte over på en eller flere arbeidstakere, med mindre 
vedkommende har gjort seg skyldig i økonomiske misligheter eller tilsidesatt klare regler og 
retningslinjer fastsatt av arbeidsgiver. Erstatningsansvar kan også tenkes dersom arbeidstaker 
har pådratt kommunen betydelige kostnader som vedkommende hadde ingen eller liten grunn 
til å tro at lå innenfor eget myndighetsområde, uten å ha foretatt adekvate undersøkelser i 
forkant. 

7.4 Strafferettslig ansvar - generelt 

Straffeloven har to bestemmelser som relaterer seg til strafferettslig ansvar for offentlige 
ansatte. Begge bestemmelser anses som forseelser. 

Straffeloven § 324 rammer den offentlige tjenestemann som 
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« Undlader (. . .) forsætlig at udføre nogen Tjeneste pli gt, eller overtræder han paa anden 
Maade forsætlig sine Tjenestepligter, eller viser han, trods Advarsel, Forsømmelighed eller 
Skjødesløshed ved Udførelse aj disse». 

Straffeloven§ 325 oppstiller blant annet straff for å utvise «grov Uforstand i tjenesten». 

Bestemmelsene tar sikte på å beskytte publikum mot myndighetsmisbruk. Det er derfor ikke 
enhver arbeidstaker som kan bli straffet etter§§ 324 og 325. Straffeansvar forutsetter at 
arbeidstakeren i kraft av ansettelsen kan utføre offentlig myndighet på vegne av stat eller 
kommune. Det må således avgrenses mot helt underordnet personale som kun innehar 
stillinger uten aspekt av offentlig myndighetsutøvelse. Handlingen eller unnlatelsen som det er 
aktuelt å straffe må videre ha en saklig sammenheng med tjenesten for det offentlige. 

De fleste sakene vedrørende straffeloven § 324 og 325 gjelder polititjenestemenns 
forsømmelser. Fra annen offentlig forvaltning er det enkelte eksempler på bruk av 
bestemmelsene ved grove brudd på taushetsplikt eller unnlatelse av å fratre som inhabil. 
Straffansvar fremstår ellers ikke som særlig praktisk. I Rapporten omtales således ikke denne 
type ansvar som et relevant tema for Rapporten. 

7.5 Oppsummering av ansvar 

Utvalget finner det klart at et spørsmål om ansvar i denne saken uansett ikke kan gå lenger enn 
til å vurdere det i lys av et arbeidsrettslig ansvar. 

De økonomiske konsekvensene i saken kan i meget stor grad konstateres å ha sin bakgrunn i 
pålegg som kommunen måtte påta seg. Problemstillingen som da må adresseres er hvorfor 
Kommunestyret ikke fikk relevant informasjon om disse forhold på et vesentlig tidligere 
tidspunkt. · 

Utvalget mener at den mest sentrale årsak til feilene var feil bruk av det såkalte 
hjemmelsregisteret. Det er fremkommet informasjon under saksbehandlingen som viser at det 
ble tillatt awikende bruk av dette registeret antatt tilbake fra 2010. I sakens relevante 
tidsperiode er det klarlagt at registeret ble påført ytterligere feil kilder, og at man under 
budsjett rosessen for buds'ettåret 2014 (høsten 2013) ikke klarte å fan disse feil 
kildene. I 

Det er Utvalgets syn at kommunen over tid har tillatt en praksis hvor et så sentralt instrument 
som hjemmelsregisteret bare ga et riktig resultat for det tilfelle at ansvarlig person hadde 
kontroll på avvik som lå i selve systemet. Det er Utvalgets syn at det ikke bør forekomme en 
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praksis hvor det tillates feil bruk av et slikt system - systemet blir da avhengig av at ansvarlig 
person besitter en kunnskap og en forståelse som det ikke er gitt at en ny ansatt har. 

Det vises for øvrig til Rapportens punkt 5. som utfyller dette tema. 

I sum er det etter dette Utvalgets vurdering at under rapportering til Kommunestyret skyldes 
en uheldig organisering som fikk stor effekt ved feilaktig bruk av et sentralt styringsverktøy -
hjemmelsregisteret. 

Utvalget finner etter dette ikke grunn til å plassere noe hovedansvar mot person. 

8.0ppsummeringer og vurderinger FB/GS 

8.1. Innledende merknader 

Utvalget kan konstatere at det er utarbeidet en rekke dokumenter som tar for seg forvaltnings og 
internkontroll i norske kommuner. Rapportene er utarbeidet for forvaltnings og internkontroll i vid 
forstand, men har selvsagt høy aktualitet på et så sentralt område som kommuneøkonomi og budsjett. 

Noen av disse utarbeidede rapporter er benyttet av utvalget under utarbeidelse av Rapporten. 

Det henvises til appendix, hvor Utvalget spesielt viser til følgende: 

a. Ot. Prop. 17 (2008 2009), om endringer i Kommuneloven 
b. Kommunenes Sentralforbund (Ide hefte) - Rådmannens Internkontroll «hvordan få 

orden i eget hus» 2013. 
c. Kommunal og Regionaldepartementet (KRO), Rapport; «85 tilrådingar for styrkt 

eigenkontroll i kommunane» av desember 2009. 

Av sistnevnte rapports hovedlinjer gjengis følgende utdrag: 

Administrasjonssjefen har som leiar eit kontrollansvar. Omgrepet internkontroll blir 
gjerne nytta om dette administrative kontrollansvaret. Kjernen i internkontrollen ligg i 
ordet: Det hand/ar om å ha kontroll internt i ein organisasjon. Kontrollen knyter seg til 
leiarskapen og er dermed hierarkisk; ein /eiar skal ha tilstrekke/eg kontroll internt. Kva 
som er god eller tilstrekke/eg internkontroll, er det eine store spørsmålet. Det andre 
store spørsmålet er korleisein ska/få det til. 
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Administrasjonssjefen kan ikkje person/eg ha.full oversikt over alt i kommunen sin eller 
sjølv sørgje for at alle tenester er i tråd med interne og eksterne krav. 
Internkontrollansvaret inneber at administrasjonssjefen skal etablere systemfor å sikre 
"betryggende kontroll" og teste at desse systema verkar. Feil vil skje, men god 
internkontroll skal føre til færre og mindre feil. Det ligg i definisjonen av internkontroll 
som ein prosess at systema og rutinane alltid kan bli betre, for internkontrollen skal 
redusere risikoenfor uønskte hendingar, ikkjefjerne all risiko. 

Internkontrollen til administrasjonssjefen er eitt av dei tre elementa i eigenkontrollen. 
Dei andre elementa er verksemda til kontrollutvalet og verksemda til revisor. 
Internkontrollenerein avgjerande del av eigenkontrollenfordi internkontrollenerein 
løpande kontroll med verksemda som kjem før dei to andre elementa i internkontrollen: 
Er den økonomiske internkontrollen god, blir det meir sannsynleg at den økonomiske 
forvaltninga blir god, og at rekneskapen blir rett. 

Utvalget påpeker således at en god internkontroll krever at det både avsettes ressurser til dette 
arbeidet, at det etableres kontrollregimer som er etterprøvbare, at medarbeidere gis klare føringer på 
mandat og krav til lojalt å følge opp sine forpliktelser, og at etablerte kontroll systemer ikke blir 
personavhengige, men orientert mot risiko og adekvat regelorientering. 

8.2 System og systemfeil. 

Som følge av et økende merforbruk i KO i løpet av 2013 ble det iverksatt et betydelig arbeid for å 
finne ut hva som hadde skjedd, hvordan det kunne skje, hvorfor dette ikke ble oppdaget og hva en kan 
gjøre for å unngå at det skjer igjen. 

Dette arbeidet ble dokumentert i KO rapporten til kontrollutvalget i Eigersund Kommune inkl. 
vedlegg 1 og 2 unntatt offentligheten. 

Det viktigste systemfeil framgår i beskrivelsen av organis~!!!.æ!! . .i økonomifunksjonen i Kultur og 
oppvekstavdelingen. Avdelingen var organisert slik at en -stilling hadde ansvar både for 
personal og økonomi. Denne organiseringen er ugunstig fordi det er en vanskelig kombinasjon. Det er 
ikke lett å finne en person som har tilstrekkelig kompetanse på begge områder. Og ikke minst så 
mister man den interne kontrollen som vil oppstår ved at personer i disse stillingen indirekte vil 
gjennomføre en fortløpende kontroll av hverandres arbeid på viktige områder f.eks budsjettering. 

Videre vises det til 5.2 vedr hjemmelsregisteret. KO hadde selv ansvaret for å oppdatere og 
vedlikeholde hjemmelsregisteret mht. ansatte i avdelingen. Dette ble ikke gjort riktig og over tid 
utviklet det seg betydelige feil i hjemmelsregisteret. 

Dvs. uten systematisk innhenting av informasjon nedenfra i 
organisasjonen og lite overordnet kontroll med budsjettarbeidet. 
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Et annen forhold som Utvalget vil regne som en systemfeil er praktiseringen av pktl 8 i rådmannens 
budsjettkommentar(B2014) 8 hvor det heter: Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser 
seg at bevilgede midler ikke blir tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. Dette 
samsvarer med bestemmelsene i Kommunelovens§ 47. 

Praktiseringen av regelen vil Utvalget definere som en systemfeil idet det i hovedsak synes å ha blitt 
praktisert slik at selv betydelig overforbruk rutinemessig bare blir rapportert via økonomirapportene. 
Dette medfører at kommunens politikere får denne informasjonen for sent. 

8.3 Utvalgets vurderinger 

Systemfeil identifisert av utvalget framgår av 8.2 og gjelder følgende forhold: 

Forhold som er endret: 

Organisering av økonomifunksjonen i Kultur - og ø~vdelingen. 
Organiseringen er endret fra og med I .august 2014. ~tillingen i KO som hadde ansvar for 
personal og økonomi er avviklet. l stedet er det opprettet en 50% stilling i Økonomiavdelingen og en 
50% stilling i Personalavdelingen. Dette er i samsvar med organiseringen i de øvrige avdelingene. 
Med dette oppnår man en spesialisering og dermed bedre kompetanse og fokus på oppgavene. Og ikke 
minst bedre intern kontroll. 

Arbeid med hjemmelsregisteret er endret idet arbeidet er flyttet fra KO til Personalavdelingen. Det 
oppnås samme forbedring som nevnt ovenfor. Det er utarbeidet instruks for bruk av 
hjemmelsregisteret. 

Etter Utvalgets mening er dette hensiktsmessige endringer som vil bidra til bedre kvalitet blant annet i 
kommunens budsjettarbeid. 

Forhold som ikke er endret: 

Når det gjelder praktiseringen av regelen om underretning til Formannskapet (eller eventuelt andre 
politiske organ) mener Utvalget at en må være mer konkret. Det kan f.eks være i form av en 
bestemmelse om at beløp over en viss størrelse skal rapporteres innen en bestemt angitt tidsfrist, 
uavhengig av økonomi rapportene. 

Det vil avhenge noe av hvordan kommunens fremtidige rapportering av økonomiske tall legges opp. 
Dersom det framover skal rapporteres hver måned og alle aktuelle forhold tas med i økonomirapporten 
ved første anledning synes det å være mindre behov for å rapportere et gitt forhold som en egen 
politisk sak. Våren 2014 gikk det ca. 5 måneder før kommunens politikere ble orientert om at 
«bevilgede midler ikke var tilstrekkelige» Etter Utvalgets oppfatning vil det i slike tilfeller være behov 
for en tidligere og separat rapportering. 

Eter utvalgets mening bør utarbeides regler vedr ovemevnte forhold. Det synes nærliggende at dette 
gjøres av administrasjonen i samarbeid med kontrollutvalget. Leder Gruppen er etter Utvalgets syn en 
meget god arena å benytte seg av, da en bedret rapporteringsrutine både blir nedtegnet og identifisert. 
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Samtidig oppnås en rettsliggjøring av rapportering til overordnet myndighet uten at denne 
rapporteringen lenger er personavhengig. En slik endring antas heller ikke å representerer noe 
betydelig merarbeid eller virke spesielt byråkratiserende. 

Som det framgår av denne Rapporten er det særdeles viktig at hjemmelsregisteret er riktig. Det er 
gjennomført organisatoriske endringer som vil bidra til å styrke kontrollen med hjemmelsregisteret. 
Siden hjemmelsregisteret er så viktig vil Utvalget anbefale at kontrollen styrkes ytterligere ved at 
lønningskontoret får et ansvar med å kontrollerer at det løpende er samsvar mellom hjemmelsregisteret 
og lønnsregister. 

Appendix: 

Kildehenvisning rettsregler/retts grunnlag/teori 

Kommuneloven 
Kontrollutvalgs forskriften F15.06.2004 nr 905 
Budsjettforskriften - F15.12.2000 nr 1423 
Forskrift bidrag private barnehager Udir-7-2014 
Ot. Prop. 17 (2008 2009), om endringer i Kommuneloven 
Delegasjonsreglementet av 2008 
Delegasjonsreglementet av 2014 
Ansettelsesreglementet av 2008 
Tekst stillingsutlysning 
Prosedyrer hjemmelsregistrering av 21.08.2014 
Rutiner om hjemler som har/ikke har budsjettmessige konsekvenser av 21.08.2014 
KS (Ide hefte) - Rådmannens Internkontroll «hvordan få orden i eget hus» 
Kommunal og Regionaldepartementet, Rapport; «85 tilrådingar for styrkt 
eigenkontroll i kommunane» 
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon:  51 46 80 00  
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks:  51 46 80 39  
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 

   

 

 

Internt notat 
   

   

 
 

Mottakere: 
 Bjørn Martin Øvrebø Svendsen Kontrollutvalgssekretær   

 
 
 
 
 

Rådmannens tilsvar på granskningsrapport 
 
Vår ref.:  15/6803 / 13/2451 / FE-210, FA-A00, FA-C00 Dato:  27.02.2015 

Saksbehandler:  Ketil Helgevold  Telefon: 51 46 80 13 Mobiltelefon:    

E-post: ketil.helgevold@eigersund.kommune.no 

 
Rådmannen vil innledningsvis påpeke at det er problematisk at det har vært svært kort tid til å 
involvere aktuelle parter og gi tilsvar. 

   
Ideelt sett burde kontradiksjonsprinsippet vært ivaretatt av granskingsutvalget før rapporten ble 
oversendt til kontrollutvalget, slik som det ivaretas ved forvaltningsrapporter mv. Det vises i denne 
sammenheng til utvalgets presiseringer på side 9 i rapporten: "… skal man ved utarbeidelsen av 
denne type rapport påse at krav til forsvarlighet med særlig vekt på personvern og krav til 
kontradiksjon." 

  
Det er rådmannens syn at granskingsrapporten, i likhet med tidligere utarbeidet intern KO-rapport, 
peker på forhold der det ikke har vært tilfredsstillende administrative rutiner og organisering.  Det 
ble tidlig satt i gang tiltak for å lukke avvik, endre rutiner og organisering, noe denne rapporten også 
påpeker.   
 
Rådmannen er derfor tilfreds med at utvalget konkluderer med «Som det fremgår av Utvalgets 
konklusjoner/anbefalinger er det kun i begrenset grad nødvendig å gi anbefalinger om ytterligere 
tiltak.» (S. 11) og videre at "Utvalgets gransking har ikke avdekket noen feil vedr rapporten til 
kontrollutvalget.(..)." (S. 31)  
 
 
Kommentarer til anbefalinger gitt i rapporten. 
 
Stillingsinstrukser. 
Rådmannen oppfatter dette som uhensiktsmessig da innføring av stillingsinstrukser vil føre til 
betydelig mindre fleksibilitet og redusere arbeidsgivers styringsrett. Rådmannen vil heller anbefale at 
det vurderes å se på innføring av stillingsbeskrivelser for spesielt utvalgte nøkkelstillinger.  
 
Økonomi som fast punkt i ledermøtet. 
I perioden har det vært mange egne møter der økonomi har vært tema, og dette har vært noe av 
årsaken til at det ikke har vært eget tema på ledermøtene. 
 
Rapportering 
Rådmannen vil videre peke det at kommunestyret for 2015 har vedtatt at det skal legges frem 5 
økonomirapporter, jf. vedtak fra kontrollutvalget. I tillegg kommer det 11 "kutt-rapporter". 

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

   

 

Kontroll mellom hjemmelsregister og lønnsregister. (S. 42) 
I henhold til de rutinene som nå er trådt i kraft, jf. vedlegg Rutiner for hjemmelsendringer og 
ansvarsfordeling, har kommunalsjef personal utvetydig dette ansvaret og bruker sine ressurser i 
dette arbeidet, herunder lønningskontoret. 
 
 
Annet 
All den tid enkelte deler av rapporten er unntatt offentlighet, har rådmannen valgt å la sine 
kommentarer som angår dette være i et eget vedlegg som også er unntatt offentlighet. 
 
Rådmannen har også lagt ved rådmannens rapport som ble lagt frem for kommunestyret i juni 2014. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ketil Helgevold 
Rådmann 
 
 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

388275 Rapport_Overskridelser__kultur_og_oppvekst_2013-2014 

388276 notat til kontrollutvalget om rutiner for hjemler 
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Internt notat 
   

   

 
 

Mottakere: 
 
Ketil Helgevold Rådmann  

Sentralstaben/Sentraladmin
istrasjonen 

 
 

Beskrivelse av rutiner knyttet til hjemler etter 1.8.2014 
 
 
Vår ref.:  15/6605 / 14/1645 / FE-034, FE-404, TI-&11 Dato:  26.02.2015 

Saksbehandler:  Kristin Bø Haugeland  Telefon: 51 46 80 15 Mobiltelefon:    

E-post: kristin.haugeland@eigersund.kommune.no 

 
Etter 1.8.2014 har personalseksjonen overtatt oppfølgingsansvaret for personalområdet innen 
avdeling for kultur/ oppvekst. Fra dette tidspunkt følger en nå opp alle avdelinger i Eigersund 
kommune. I den forbindelse har det vært gjennomført en revidering av rutiner knyttet til 
hjemmelsregistrering.  
 
Det er utarbeidet følgende rutiner:  

- Ved opprettelse/ inndragelse av hjemmel som får budsjettmessig konsekvens ut over 
avdelingens rammer 

- Endring av hjemler med rammeendringer innenfor avdelingen (eks omgjøring av hjemmel fra 

fagarbeider til høyskolestilling) 

- Endring i hjemler som ikke medfører budsjettmessig konsekvens (eks flytte hjemmelsstørrelser 

innenfor en enhet – skole, sone, barnehage)  
- Rapportering av hjemler  

 
Rutinene følger vedlagt. Rutiner sikrer at alle endringer av hjemler blir registrert og lagret i 
kommunens saksbehandlingssystem. Det er utarbeidet nye rutiner for hjemmelsrapportering, og 
disse vil bli sendt ut til enhetslederne 3-4 ganger pr år. Lederne må gjennomgå rapporten og angi 
eventuelle feil/ endringer, kvittere for at de har gjort dette og sende rapporten i retur til 
personalseksjonen for videre oppfølging.  
 
Ansvarsfordelingen er nå:  

- Kommunalsjef har ansvar for å opprette nye hjemler som får budsjettmessige konsekvenser/ 
slette hjemler 

- Enhetsledere har ansvar for at endringer i allerede eksisterende hjemler blir utført og at 
ansatte blir knyttet til rett hjemmel 

- Personalseksjonen har ansvar for administrering av selve hjemmelsregisteret 
 
Oppfølgingsansvar for enhetene er fordelt mellom rådgiverne i personalseksjonen, og disse vil ha en 
kontrollfunksjon knyttet til hjemler. Ved utlysning av stillinger vil en f.eks kreve at ledig stilling er 
knyttet til en godkjent hjemmel, og rådgivere vil få ansvar for å følge opp de endringer som kommer 
fra lederne gjennom rapportering.  

Notat om rutiner for hjemler etter 1.8.2014



 
Ihht rutinene er økonomirådgivere aktivt med i prosessen knyttet til endring av hjemler. 
Økonomirådgivere vil få hjemmelsrapporter og vil ha en kontrollfunksjon opp mot økonomiske 
forhold.    
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kristin Bø Haugeland 
Kommunalsjef Personal 
 

Notat om rutiner for hjemler etter 1.8.2014



 

 

 

 Websak nr: 14/1645 – j.nr 14/22866 ID: 199  
Utarbeidet av: Kristin Bø Haugeland Dato: 20.08.2014 
Revidert av:  Dato:  
Godkjent av: Rådmannens ledergruppe v/ rådmannen Dato: 21.08.2014 

 

 

1.Rutine 

Endringer i hjemler som ikke medfører budsjettmessige konsekvenser:  
(eks flytte hjemmelsstørrelser innenfor en enhet – skole, sone, barnehage)  
 
Fremgangsmåte: Ansvarlig:  
1.Dersom det er en sak som gjelder flytting av hjemler mellom driftsenheter 
– f.eks mellom soner, skoler, barnehager o.l – så skal saken godkjennes av 
aktuell kommunalsjef. Saken skal drøftes med tillitsvalgte. 
 

Aktuell 
kommunalsjef 

2.Dersom endringer gjelder innenfor egen driftsenhet må det vurderes om 
saken skal drøftes med tillitsvalgt og om aktuell kommunalsjef skal 
informeres.   
 

Enhetsleder  

3. Melding om endring av hjemmel sendes til økonomirådgiver ved å bruke 
angitt skjema i websak 
 

Enhetsleder 

4. Skjema sendes til personalrådgiver som vedlikeholder hjemmelsregisteret. Økonomi- 
rådgiver 

5. Hjemmelsendring gjennomføres i hjemmelsregistret og endringen vil 
fremkomme ved neste utkjøring av hjemmelsrapport. 
 

Personal- 
rådgiver  

 
 
Vedtatt i rådmannens lederteam 21.08.2014 
 
 
 
 
Ketil Helgevold 
Rådmann 

Notat om rutiner for hjemler etter 1.8.2014



 

 

 

 Websak nr: 14/1645 – j.nr 14/22867 ID: 199  
Utarbeidet av: Kristin Bø Haugeland Dato: 20.08.2014 
Revidert av:  Dato:  
Godkjent av: Rådmannens ledergruppe v/ rådmann Dato: 21.08.2014 

 

 

 

Rutine 

Endring i hjemler med rammeendringer innenfor avdelingen 
(eks: omgjøring av hjemmel fra fagarbeider til høyskolestilling)  
 
 
Fremgangsmåte: Ansvarlig:  
1.Ved endring av stillingskode som gir økonomiske konsekvenser – 
følges punktene 1-4 i rutine «Endring i hjemler som ikke medfører 
budsjettmessige konsekvenser» 
 
2. Kommunalsjef godkjenner at økonomiske konsekvenser tas innenfor 
budsjett 
 
3. Saken drøftes med aktuelle tillitsvalgte 
 
4. Endelig omgjøring av stilling godkjennes av kommunalsjef Personal 
 
5. Melding om endring sendes til Personalrådgiver som gjør endring i 
hjemmelsregisteret.  
 

Enhetsleder 
 
 
 
Kommunalsjef 
 
 
Enhetsleder 
 
Personalsjef 
 
Personalsjef m/ 
kopi til 
kommunalsjef 
og 
økonomirådgiver 

 

 

Vedtatt i Rådmannens ledergruppe 21.08.2014 
 
 
 
 
Ketil Helgevold 
Rådmann 

Notat om rutiner for hjemler etter 1.8.2014



 

 

 

 Websak nr: 14/1645, j.nr 14/22868 ID: 199  
Utarbeidet av: Personalsjef Kristin Bø Haugeland Dato: 20.08.2014 
Revidert av:  Dato:  
Godkjent av: Rådmannens ledergruppe v/ rådmannen Dato: 21.08.2014 

 

 

Rutiner 

Ved opprettelse/ inndragelse av hjemmel som får budsjettmessig 

konsekvens ut over avdelingens rammer 
 
Fremgangsmåte: Ansvarlig:  

1. Behov for nye stillinger som gir økonomisk konsekvens ut over 
avdelingens budsjett skal godkjennes på en av følgende måter:  
a) I egen politisk sak 
b) Som moment i økonomirapporten/ budsjett- og økonomiplan 

som behandles politisk 
 

Ansvarlig 
kommunalsjef 

2. Etter at endelig vedtak foreligger fyller en ut eget skjema i websak 
for opprettelse av ny hjemmel som sendes til ansvarlig 
kommunalsjef 
 

Økonomi- 
rådgiver 

3. Ansvarlig kommunalsjef godkjenner opprettelse av hjemmel. I 
skjema skal en henvise til saksnr for politisk slik at en kan finne 
frem til politisk vedtak på en enkel måte i ettertid 
 

Ansvarlig 
kommunalsjef 

4. Skjema for godkjent ny hjemmel oversendes personalrådgiver – 
med kopi til økonomirådgiver 
  

Ansvarlig 
kommunalsjef 

5. Hjemmelsendring gjennomføres i hjemmelsregisteret og endring vil 
fremkomme ved neste utkjøring av hjemmelsrapport 
 

Personalrådgiver 

6. Ved sletting av hjemmel følges rutinen fra pkt 1 – 5. 
  

 

 
Vedtatt av rådmannens lederteam 21.08.2014 
 
 
Ketil Helgevold 
Rådmann 

Notat om rutiner for hjemler etter 1.8.2014



 

 

 

 Websak nr: 14/1645, j.nr 14/22869 ID: 199  
Utarbeidet av: Personalsjef Kristin Bø Haugeland Dato: 20.08.2014  
Revidert av:  Dato:  
Godkjent av: Ledergruppen v/ rådmannen Dato: 21.08.2014  

 

 

 

Rutiner 

Rapportering av hjemler:  
 

Fremgangsmåte: Ansvar 
1. En gang i kvartalet tas det ut følgende rapport:  

- Lønnsmidler pr hjemmel rapport 
Det vil bli utarbeidet en egendefinert rapport i tillegg i løpet av 
høsten 2014 
 

Personalrådgiver 

2. Rapporten sendes ut til aktuelle ledere.  
 

Personalrådgiver 

3. Enhetsleder gjennomgår rapporten og kvitterer for at rapporten er 
kontroller og godkjent innenfor angitt frist. 
 

Enhetsleder 

4. Endringer meldes i tråd med eksisterende rutiner: 
- Endringer i hjemler som ikke medfører budsjettmessige 

konsekvenser 
- Endring i hjemler med rammeendring innenfor avdelingen 
- Ved opprettelse/ inndragelse av hjemmel som få budsjettmessig 

konsekvens ut over avdelingen ramme 
 
og aktuell rådgiver ved økonomi/ personalseksjonen kontaktes 
 

Enhetsleder 

 
Vedtatt av rådmannens lederteam 21.08.2014 
 
 
 
Ketil Helgevold 
Rådmann 

Notat om rutiner for hjemler etter 1.8.2014



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. 

Rådmannens KO-rapport K-sak 51/2014



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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  Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  18.02.2015 
Arkiv: :FE‐210 
Arkivsaksnr.: 
13/2454 
Journalpostløpenr.: 
15/5545 

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

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

       

 
 

Saksnummer  Utvalg/komite  Møtedato 

002/15  Kontrollutvalget  02.03.2015 
 
 
 
 
 

 
 

Behandling av forundersøkelsesrapport ‐  Budsjettoverskridelser i 
Eigersund kommune 
   
 

Sammendrag: 
Statsautorisert revisor Gaute Sivertsen og advokat Fredrik Bie har ferdigstilt sin rapport etter 
forundersøkelsen (begrenset granskning) vedrørende budsjettoverskridelser i Eigersund 
kommune. 
 
Rapporten utsettes og unntas foreløpig fra offentlig innsyn iht. offentlighetsloven (offtl.)  
§ 5, tredje ledd og § 23, første ledd samt § 13. Rapporten forutsettes offentliggjort så snart 
som mulig med unntak av opplysninger som er underlagt taushetsplikt iht. offtl. § 13 jfr. fvl.  
§ 13 mv. Sekretariatet henstiller til kontrollutvalget om å vedta at saken behandles i lukket 
møte, jfr. kommuneloven § 31 nr. 2 og 4. 
 
Når det gjelder den videre saksgang vil dette bli gjennomgått i møtet. Det vises generelt til at 
før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt rådmannen til uttalelse, 
jfr. kommuneloven § 77 nr. 6. Bestemmelsen er et utslag av alminnelige forvaltningsrettslige 
prinsipper om forsvarlig saksopplysning før vedtak treffes. Det er således også aktuelt å 
forelegge saken for formannskapet til uttalelse før kontrollutvalget avgir sin innstilling til 
kommunestyret.  
 
 
Saksgang: 
Avgjøres av kontrollutvalget. 
 
 
 

Forslag til vedtak 18.02.2015: 
 
Sekretariatet vil fremme nærmere forslag til vedtak i møtet. 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
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Saksbehandlers vurderinger: 
Fremgår av sammendrag. 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Fremgår av saken. 
 
  
 

Alternative løsninger: 
Fremlegges ikke. 

~ o ~ 
 

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

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

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

       

 
 

Saksnummer  Utvalg/komite  Møtedato 

079/14  Formannskapet  27.08.2014 

086/14  Formannskapet  24.09.2014 

055/14  Kommunestyret  29.09.2014 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

framgangsmetoder, inklusive granskning og høring. 
 

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

 
4. Formannskapet ber kommuneadvokaten foreslå kandidater til gjennomføring av 

forundersøkelsen med tilhørende begrunnelse for forslagene.» 

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

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

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

fremgangsmetoder, inklusive granskning og høring. 
 

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

 
4. Formannskapet ber kommuneadvokaten foreslå kandidater til gjennomføring av 

forundersøkelsen med tilhørende begrunnelse for forslagene. 

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

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

 
Ordføreren foreslo slikt vedtak:  

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

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

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

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

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

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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

 
Ordføreren foreslo slikt vedtak:  

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

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

mulige systemfeil og /eller ansvar. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

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

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

 
2. Til styringsgruppen oppnevnes: 

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
  

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

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

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

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

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

7 I 24.09.2014 Styringsgruppen Sak 055/14 av 08.09.2014 - Forslag til gransking 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parter i saken 
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