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Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Møterom 2 
Dato: 15.02.2016 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 1 / 2016 

 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 

1/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 16 november 2015 
2/16 Presentasjon av overordna analyse/orientering om forvaltningsrevisjon 
3/16 Orientering frå revisor om status på forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet i Bjerkreim 

4/16 
Møte med politiske leiarar i samanheng med utarbeiding av ny plan for 
forvaltningsrevisjon 

5/16 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn for heile 2015 
6/16 Kontrollutvalet si årsmelding for 2015 
7/16 Statusoversikt - februar 2016 

 

Referatsaker/meldingar 
Periode: 16.11.2015 - 15.02.2016 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

1/16 13/00055-37 Melding om vedtak - Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 

2/16 13/00318-16 Melding om vedtak - Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring 

3/16 14/00005-12 Melding om vedtak - Selskapskontroll - Dalane Miljøverk IKS 

4/16 14/00042-9 Melding om vedtak - Selskapskontroll - Lyse Energi AS 

 

Vennleg meld eventuelt forfall snarast på telefon 51 97 65 91 eller mobil 414 46 180, eller på 

e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall vert varamedlemmer innkalla serskilt. Medlemmer som meiner seg inhabile , må 

og gje melding dette, slik at varamedlemmer kan innkallast.  

Evt. saker merka (Unnateke offentleggjering i medhald av off.l) sendast berre til medlemmer/ 

varamedlemmer.  

 

Bjerkreim, 08.02.2016 

 

Magne Vaule 

Leder av kontrollutvalget Per Kåre Vatland 

 Sekretariatet 

 

Kontaktinformasjon  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no


 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 2 

1/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 16 november 

2015 
 
Arkivsak-dok.  16/00154-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 15.02.2016 1/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollen frå møtet den 1.desember 2015 vart lagd fram for kontrollutvalet til godkjenning, 

sjå vedlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Finnøy godkjenner protokollen frå møte den 1.desember 
2015.  

 

 

 

 

SANDNES, 05.01.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kontrollutvalet i Bjerkreim 16.11.2015 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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2/16 Presentasjon av overordna analyse/orientering om 

forvaltningsrevisjon 
 
Arkivsak-dok.  16/00162-2 

Arkivkode.  144  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 15.02.2016 2/16 

 

 

Bakgrunn 
Som et ledd i utarbeiding av ny plan for forvaltningsrevisjon, skal det utarbeidas ein overordna 

analyse. Den overordna analysen skal gi risiko- og vesentlegheitsvurderingar av kommunens 

verksemd, for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon i dei ulike sektorane og 

verksedene. Analysen vart bestilt frå revisor av tidlegare kontrollutval. Revisor vil saman med 

presentasjon av overordna analyse og ha ein gjennomgang av temaet «forvaltningsrevisjon». 

Saksutgreiing 
Revisor vil i dette møtet presentere den overordna analysen av Bjerkreim kommune. Vidare 

vert det og gitt e1 innføring i kva forvaltningsrevisjon inneber.  

Hensikta med den overordna analysen er å få fram relevant informasjon om kommunen sine 

verksemdsområder, for å gjere det mogleg for kontrollutvalet å prioritere arbeidet med 

forvaltningsrevisjon. Lovgjevar krev at den overordna analysen skal baserast på ei vurdering 

av risiko og vesentlegheit.  

 Med risiko meiner ein i denne samanhengen faren for at det kan førekome avvik frå 

regelverk, mål vedtak og andre føringar som kommunen har sett for verksemda. Risiko 

må vurderast for kvart einskilt tenesteområde i kommunen. Analysen skal difor vere med 

på å avdekke manglar og svakheiter som kan føre til slike avvik.  

 For å prioritere mellom dei områda i kommunen kor det er identifisert risiko for avvik, må 

kontrollutvalet vurdere kor vesentlege desse områda er. Dette er ei vurdering som byggjer 

på skjønn, kor ein set dei ulike områda opp mot kvarandre, og avgjer kva områder utvalet 

meiner er mest vesentlege å vurdere.  

I tillegg til den overordna analysen vil kontrollutvalet gjere eit arbeid med å innhente forslag 

til aktuelle prosjekter frå kommunen si politisk leiing, administrasjon, revisor, sekretariat og i 

tillegg kome med eigne forslag. Alle desse forslaga må så vurderast på same måten. Ut frå 

desse vurderingane vil utvalet sitje igjen med dei prosjekta som dei vel prioritere i den 

endelege planen for forvaltningsrevisjon som dei skal utarbeide.   

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor si  gjennomgang til orientering.  
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SANDNES, 05.02.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Overordna analyse - Bjerkreim 2016 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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3/16 Orientering frå revisor om status på 

forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet i Bjerkreim 
 
Arkivsak-dok.  13/00301-50 

Arkivkode.  217  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 15.02.2016 3/16 

 

 

 

Revisor vil orientere om kva funn dei har gjort i så langt i prosessen.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor si utgreiing til orientering.  
 

 

 

 

SANDNES, 03.11.2015 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

 

 

 

 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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4/16 Møte med politiske leiarar i samanheng med 

utarbeiding av ny plan for forvaltningsrevisjon 
 
Arkivsak-dok.  16/00162-4 

Arkivkode.  144  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 15.02.2016 4/16 

 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet vedtok på førre møte at dei skulle ta stilling til kva informasjon som skal 

sendast ut til det politiske miljøet saman med invitasjon til å komme med innspel til Plan for 

forvaltningsrevisjon. I tillegg må kontrollutvalet òg ta stilling til korleis eit evt. møte for å få 

slike innspel skal gå føre. 

Saksutgreiing 
Sidan kontrollutvalet er direkte underlagd kommunestyret, vil det vere viktig at representantar 

herfrå får komme med innspel til prosjekter som kan være ynskeleg å ta med/prioritere i den 

komande planen. Det er likevel kontrollutvalet sjølv som har ansvar for den endelege 

prioriteringa med utgangspunkt i den overordna analysen når prosjekter skal prioriterast.  

Sekretariatet legg opp til at gruppeleiarane og leiarar av hovudutvala vert invitert til ein 

diskusjon i kontrollutvalet der dei kan komme med innspel til prosjekter som dei måtte synest 

er aktuelle. Ordfører/varaordfører bør òg inviterast. Det vil vere mest aktuelt å leggje dette 

møtet i forkant av eit kommunestyremøte, då alle dei planlegg og snakka med vil vere tilstade.  

Aktuelle datoar er 20. april og 25. mai. Sidan kommunestyremøta startar kl. 19.00, er det 

naturleg at kontrollutvalet inviterer til møte kl. 17.30.  

Det vert og lagt fram forslag til dokumenter (sjå vedlegg) som kan sendas ut som informasjon 

til politikarane- i tillegg til den overordna analysen.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim inviterer gruppeleiarane, hovudutvalsleiarar, 
ordførar og varaordførar til møte med kontrollutvalet til møte i forkant av eit 
kommunestyremøte             . Målet med møtet er at kontrollutvalet 
ynskjer å få innspel til moglege forvaltningsrevisjonsprosjekter i den 
komande perioden.  

Sekretariatet kallar inn avtalt møte. Som vedlegg til invitasjonen vert det 
lagd ved informasjon om forvaltningsrevisjon og overordna analyse. 
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SANDNES, 08.02.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Forvaltningsrevisjon 

 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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5/16 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn for heile 

2015 
 
Arkivsak-dok.  16/00171-3 

Arkivkode.  212  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 15.02.2016 5/16 
 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalet har iflg. Forskrift for kontrollutvalg § 18 ansvar for å leggja fram forslag til 

budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Det medfører at utvalet òg har eit 

oppfølgingsansvar knytt til kontrollutvalets rekneskap. 

Saksutgreiing: 
Rekneskapet er delt inn i 3 delar: Utgifter knytt til kontrollutvalet sjølv, utgifter til sekretariat 

og utgifter til revisjon. 

Når det gjeld utgifter til kontrollutvalet, er det her eit lite mindreforbruk totalt sett, sjølv om 

det er eit par postar med meirforbruk.  

Når det gjeld utgifter til sekretariat er det eit mindreforbruk som skuldast at selskapet i år har 

betalt tilbake tidlegare årsoverskot. Differansen mellom kommunen sin rekneskap og tala frå 

selskapet, skuldast feilførsel av meirverdiavgift.    

Når det gjeld utgifter til revisjon er det og eit mindreforbruk sett opp mot kommunestyret sitt 

vedtekne budsjett. Differansen mellom rekneskapen og tala frå selskapet, stemmer med 

fakturaen for desember. Denne var ikkje førd då me fekk tala, men me reknar med at den er 

med i den endeleg rekneskap. 

Samla sett viser kommunerekneskapen for 2015  at kontrollutvalet har eit mindreforbruk på ca 

17,2 %.  
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar oversikt over årsrekneskapet for 
kontrollutvalets budsjett for 2015 til orientering. 

 

 

SANDNES, 07.01.2016 
 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Regnskapsoversikt pr. 31.12.2015 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.    
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6/16 Kontrollutvalet si årsmelding for 2015 

 
Arkivsak-dok.  16/00159-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 15.02.2016 6/16 

 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporteringa skjer 

dels løpande, ved at rapportar m.m. vert sende til kommunestyret for sluttbehandling. Det 

same gjeld oppfølging av rapportar. I tillegg til dette lagar kontrollutvalet årsmelding og 

årsplan, som òg inngår i rapporteringa til kommunestyret. 

Saksutgreiing 
I årsmeldinga som no ligg føre, vert kontrollutvalet sitt arbeid i 2015 oppsummert.  

Årsmeldinga gjer oversikt over kva kontrollutvalet har arbeidd med når det gjeld: 

 Løpande tilsyn med kommune si forvaltning  

 Oppfølging i høve til revisjon, kommunen sine rekneskaper  

 Forvaltningsrevisjon 

 Selskapskontrollar 

 Kontrollutvalet sitt budsjett for 2016 og oppfølging av rekneskap for 2015 

 Andre oppgåver 

Som det går fram av årsmeldinga har kontrollutvalet i det alt vesentligaste nådd dei måla som 

vart sett i årsplanen for 2015. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek framlagd årsmelding for 2015.  

Årsmeldinga vert oversend kommunestyret til orientering. 
 

 

SANDNES, 05.01.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2015 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.    
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7/16 Statusoversikt - februar 2016 

 
Arkivsak-dok.  16/00290-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 15.02.2016 7/16 

 

 

Bakgrunn 
Statusoversikten er kontrollutvalet sitt verktøy til å fylgje saker som går over fleire møter. 

Dette gjelder forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som fylgjast frå de vert bestilt og til 

dei er endeleg følgde opp. Men òg andre type saker som krev oppfølging kan verte tekne med 

i oversikta. Oversikta vert oppdatert til kvart møte.  

Saksutgreiing 
Saka skal for det første gje kontrollutvalet oppdatert oversikt over status på dei enkelte 

sakene. Når saken er ferdigbehandla, vert de ståande slik at utvalet har oversikt over kva som 

er gjort i perioden.  

Under denne saka kan kontrollutvalet òg ta opp spørsmål i tilknyting til sakene. Det vert òg 

lagt opp til at revisor under denne saken kan gje utvalet orientering om status på prosjekter dei 

arbeider med, og avklare endringar om dette er nødvendig.  

I oversikta er det lagt opp til at rapportane som er bestilt men ikkje levert, vert levert i 2014. 

Om dette let seg gjere, avhenger av revisjonen sin kapasitet.  

Endringar til dette møtet:  

 Overordna analyse er levert og vert presentert i dette møte 

 Saker som er avslutta i førre periode er tekne ut av oversikta 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikta februar 2016 til orientering.  
 

 

SANDNES, 25.01.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt over kontrollutvalet sine saker - februar 2016 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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Referat-/meldingssaker  
 

 

1/16 Melding om vedtak - Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 
 

Arkivsak-dok.  13/00055-37 

Arkivkode.  033  

 

 

2/16 Melding om vedtak - Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring 
 

Arkivsak-dok.  13/00318-16 

Arkivkode.  217  

 

 

3/16 Melding om vedtak - Selskapskontroll - Dalane Miljøverk IKS 
 

Arkivsak-dok.  14/00005-12 

Arkivkode.  217  

 

 

4/16 Melding om vedtak - Selskapskontroll - Lyse Energi AS 
 

Arkivsak-dok.  14/00042-9 

Arkivkode.  217  

 

 

 

Saksliste 





 


 


Bjerkreim 
kommune 


 
 


Saksbehandlar Torunn Ivesdal Gjedrem sekretær/arkivansvarleg 


ArkivsakID: 15/299  


Arkivkode: FE - 216  


   
 


Selskapskontroll - Dalane Miljøverk IKS 
 
 


Saksnummer Utval Møtedato 


035/15 Kommunestyret 23.09.2015 


 
Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Bjerkreim tek selskapskontrollen i «Dalane Miljøverk IKS» til orientering. 
 
Rapporten vert vidaresendt styret og representantskapet for oppfølging av rapportens 
konklusjonar og anbefalingar. 
 
Styret og representantskapet gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om 
korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak. 


 
23.09.2015 Kommunestyret 
Gerd Aa. Vassbø og Torbjørn Ognedal melde seg ugilde i saka pga. styreverv. Magnus 
Helland og Haldis Hagen (vara nr. 9) møtte i deira stad. 
 
Kontrollutvalet sitt vedtak i sak 10/15 blei samrøystes vedtatt. 


 
KST- 035/15 Vedtak: 
Kommunestyret i Bjerkreim tek selskapskontrollen i «Dalane Miljøverk IKS» til orientering. 
 
Rapporten vert vidaresendt styret og representantskapet for oppfølging av rapportens 
konklusjonar og anbefalingar. 
 
Styret og representantskapet gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om 
korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak. 


 
 
  







Selskapskontroll - Dalane Miljøverk IKS 
 
 


Saka gjeld: 
Behandling av Rogaland Revisjon IKS sin rapport; selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS. 


 


 


Faktiske opplysningar: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim har i møte 20.04.15 gjort følgjande vedtak: 
 


Kommunestyret i Bjerkreim tek selskapskontrollen i «Dalane Miljøverk IKS» til 
orientering. 
 
Rapporten vert vidaresendt styret og representantskapet for oppfølging av rapportens 
konklusjonar og anbefalingar. 
 
Styret og representantskapet gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om 
korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak. 


 
Vedlegg: 
Dok.nr 


 
Tittel på vedlegg 


120542 Selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS 2015, fra Rogaland Revisjon IKS 
120671 Vedtak i KTR-sak 10/15, Selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS 
120670 KTR-sak 10/15, Selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS 


 
 


 


 


 








 


 


Bjerkreim 
kommune 


 
 


Saksbehandlar Torunn Ivesdal Gjedrem sekretær/arkivansvarleg 


ArkivsakID: 14/830  


Arkivkode: FE - 216  


   
 


Selskapskontroll - Lyse Energi AS 
 
 


Saksnummer Utval Møtedato 


036/15 Kommunestyret 23.09.2015 


 
Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Bjerkreim tek selskapskontrollen «Lyse AS» til orientering. 
 
Rapporten blir vidaresendt styret og representantskapet for oppfølging av rapportens 
konklusjonar og anbefalingar. 
 
Styret og representantskapet gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet på 
korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak. 


 
23.09.2015 Kommunestyret 
Idar Sønstabø sette fram forslag om å stryka orda "og representantskapet" i vedtaket. 


 
Kontrollutvalet sitt vedtak i sak 22/15, med Sønstabø sitt endringsforslag, blei samrøystes 
vedtatt. 


 
KST- 036/15 Vedtak: 
Kommunestyret i Bjerkreim tek selskapskontrollen «Lyse AS» til orientering. 
 
Rapporten blir vidaresendt styret for oppfølging av rapportens konklusjonar og anbefalingar. 
 
Styret gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet på korleis rapporten er fylgt opp 
innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak. 


 
 
  







Selskapskontroll - Lyse Energi AS 
 
 


Saka gjeld: 
Rapporten Selskapskontroll – Lyse Energi AS er oversendt frå kontrollutvalet til behandling i 
kommunestyret. 


 


 


Faktiske opplysningar: 
Kontrollutvalet har gjort følgjande vedtak: 
 


Kommunestyret i Bjerkreim tek selskapskontrollen «Lyse AS» til orientering. 


Rapporten vidaresendast styret og representantskapet for oppfølging av rapportens 
konklusjonar og anbefalingar. 


Styret og representantskapet gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet på 
korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak. 


 
 


 
Vedlegg: 
Dok.nr 


 
Tittel på vedlegg 


127026 Saksframlegg sak 22/15 Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon -  
Lyse Energi AS 


127027 Vedtak sak 22/15 Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Lyse 
Energi AS 


127044 Selskapskontroll av Lyse Energi AS 2015 - Rogaland Revisjon IKS 


 
 


 


 


 

























BJERKREIM KOMMUNE 


KONTROLLUTVALGET 2015 – 2019 


 


Medlemmer: Navn Parti Mobil 


Leiar Magne Vaule Ap 906 72 146 


Nestl. Aslaug Marie Undheim V 918 66 550 


Medlem Brit Tengesdal Frp 918 18 270 


Medlem Tyra Skårland H 416 00 936 


Medlem Geir Ove Tysland Sp 918 69 157  


    


Varamedlemmer: 


Vara Jostein Merkesdal  Ap 928 80 068 


Vara Ernst Herredsvela V 450 34 830 


Vara Astrid Braut Eikeland Frp 916 42 368 


Vara Øyvind Søyland H 464 48 908 


Vara Andreas Osland Sp 415 09 411 


    


Andre:    


Ordfører Torbjørn Ognedal  478 50 180 


Rådmann Ørjan Daltveit  905 00 885 


Politisk sekretær Torunn Gjedrem  51 20 11 62 


Sekretær RKS Per Kåre Vatland  414 46 180 


 



mailto:mava@dabb.no

mailto:Aslaug.undheim@skole.rogfk.no

mailto:br-ten@online.no

mailto:tyra@johnse.no

mailto:Geir.ove@bras.no

mailto:t-vaule@online.no

mailto:Ernsthsv@hotmail.no

mailto:Astrid.eikeland@covent.no

mailto:osoyland@gmail.com

mailto:aosland@hesbynett.no

mailto:torbjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no

mailto:orjan.daltveit@bjerkreim.kommune.no

mailto:Torunn.gjedrem@bjerkreim.kommune.no

mailto:Per.kare.vatland.rks@sandnes.kommune.no






Årsrekneskap 31.12.2015 - kontroll og tilsyn


Bjerkreim kommune, kontrollutvalet


Teneste 1101 kontrollutvalet Vedtatt av Regnskap % av Budsjett Forbruk


Art Kommunest Bj  komm. budsj. selskapa selskapa


1080 Godtgjørelse folkevalgte 70 000 70 281 100,4 %


1090 Pensjonsinnskudd/trekkpl. forsikr.


1099 Arbeidsgiveravgift 10 000 9 910 99,1 %


LØNN 80 000 80 191 100,2 %


1100 Kontormateriell 2000


1115 Matvarer 2000 0,0 %


1120 Samlepost, forbr.m, råvarer tjenester 2000 16 522 826,1 %


1140 Annonser, reklame, informasjon 0


1150 Opplæring/kurs 15 000 3 600 24,0 %


1195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende o.l. 5 000 1 300 26,0 %


1470 Overføring til andre (tapt arb.fortj.)


1429 Mva som gir rett til momskomp 7 000 0,0 %


KJØP AV VARER OG TJENESTER 31 000 23 422 75,6 %


1700 Refusjon staten (motpost post 1090)


1729 Komp moms driftsregnskap -7 000 0,0 %


Samla momskomp -7 000 0 0,0 %


SAMLA UTGIFTER DRIFT KONTROLLUTV 104 000 103 613 99,6 %


Teneste 1102 Kontrollutalgssekretariatet


1140 Annonse, reklame, informasjon 0


1350 Kjøp frå kommune 109 000 94 000 86,2 % 90 500 83,0 %


1429 Merverdiavgift som gir rett til komp. 23 500


1729 Komp moms påløpt i driftsregnsk. -23 500


SAMLA UTGIFTER SEKRETARIAT 109 000 94 000 86,2 %


Teneste 1103 Revisjon


1375 Kjøp frå IKS der kommunen deltar 303 000 229 403 75,7 % 261 960 86,5 %


1429 Merverdiavgift som gir rett til komp. 0 57 351


1729 Komp moms påløpt i driftsregnsk. 0 -57 351


SAMLA UTGIFTER REVISJON 303 000 229 403 75,7 %


KONTROLL OG TILSYN - samla budsj/reknesk 516 000 427 016 82,8 %
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Saksbehandlar Torunn Ivesdal Gjedrem sekretær/arkivansvarleg 


ArkivsakID: 14/591  


Arkivkode: FE - 216  


   
 


Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring 
 
 


Saksnummer Utval Møtedato 


037/15 Kommunestyret 23.09.2015 


 
Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak: 
Kommunestyret tek kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Økonomistyring til orientering. 


 


 
23.09.2015 Kommunestyret 
Kontrollutvalet sitt vedtak i sak 23/15 blei samrøystes vedtatt. 


 
KST- 037/15 Vedtak: 
Kommunestyret tek kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Økonomistyring til orientering. 


 


 
 
  







Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring 
 
 


Saka gjeld: 
Melding om kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring er 
oversendt frå kontrollutvalet til kommunestyret til orientering. 


 


 


Faktiske opplysningar: 
Kontrollutvalet har gjort følgjande vedtak: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av rapporten til 
orientering. 


Melding om oppfølging vert sendt kommunestyret til orientering. 


 


 
Vedlegg: 
Dok.nr 


 
Tittel på vedlegg 


127029 Saksframlegg sak 23/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring 
127030 Vedtak sak 23/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring 
125662 Oppfølgingn av forvaltningsrevisjonsrapport for økonomistyring 
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KONTROLLUTVALGET I BJERKREIM KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 


6 / 2015 


Møtedato: 


16.11.2015 


Utvalgssaksnr.: 


29/15 - 34/15 


Disse møtte: 
Magne Vaule 
Aslaug Marie Undheim 
Brit Tengesdal  
Tyra Skårland 
Geir Ove Tysland 


Forfall / varamedlemmer: 
 
 


Andre tilstede: 
Rådmann Ørjan Daltveit, Bjerkreim kommune gikk før sak 34.  
Ordfører Torbjørn Ognedal, Bjerkreim kommune kom under sak 29.  
Oppdragsansvarlig revisor Annebeth Melhus Mathiesen, Rogaland Revisjon IKS 
Seniorrådgivar Per Kåre Vatland, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 


 


 Side 


Saker til behandling 


29/15 13/00217-47 
Orientering om kontrollutvalet sine oppgåver og 
ansvarsområde 


2 


30/15 13/00279-7 
Nye planar for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll - Framdriftsplan 


2 


31/15 13/00217-44 Forslag til møteplan 2016 3 


32/15 13/00217-46 Kontrollutvalet sin årsplan 2016 4 


33/15 13/00051-38 Statusoversikt november 2015 5 


34/15 13/00280-18 Orientering om overordna revisjonsstrategi for 2015 5 


Referat-/meldingssaker 


Eventuelt 


    


 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
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29/15 Orientering om kontrollutvalet sine oppgåver og ansvarsområde 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet tar orienteringar frå sekretariat og revisor til etterretning.  


Kontrollutvalet ber sekretariatet om å organisera nødvendig opplæring i 
tråd med det utvalet kom fram til på møtet.  


 
 


Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om kontrollutvalets oppgåver og arbeidsområdet. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet tar orienteringar frå sekretariat og revisor til etterretning. 
 
Kontrollutvalet ber sekretariatet om å organisera nødvendig opplæring i 
tråd med det utvalet kom fram til på møtet. 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
30/15 Nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - 


Framdriftsplan 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet vil behandla sak om nye planar for forvaltningsrevisjon og selskaps-
kontroll på følgjande måte: 


Møte jan./feb. Overordna analyse vert presentert. Kontrollutvalet planlegg møta med 
administrasjonen og politikarane 


Ekstramøte: med sentrale politikarar i forkant av møte i formannskap/kommune-
styre  


Møte i april Administrasjonen vert invitert for å koma med innspel til planen.  


Møte i juni Kontrollutvalet noterer ned eigne innspel, og summerer opp innspela 
som dei har motteke i prosessen.  
Kontrollutvalet startar med prioritering av områder for som er aktuelle 
forvaltningsrevisjon basert på innspel og eigne vurderingar.  


Møte i sept. Første utkast til planar vert presentert for kontrollutvalet. Utvalet 
arbeidar vidare med sine prioriteringar. 


Møte i nov.: Siste frist for kontrollutvalet for å vedta planane. 
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
 
Kontrollutvalet vil behandla sak om nye planar for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll på følgjande måte:  
 
Møte jan./feb. Overordna analyse vert presentert. Kontrollutvalet 


planlegg møta med administrasjonen og politikarane.  
 
Ekstramøte: med sentrale politikarar i forkant av møte i formannskap/-


kommunestyre.  
 
Møte i april Administrasjonen vert invitert for å koma med innspel til 


planen.  
 
Møte i juni Kontrollutvalet noterer ned eigne innspel, og summerer 


opp innspela som dei har motteke i prosessen.  
Kontrollutvalet startar med prioritering av områder for som 
er aktuelle forvaltningsrevisjon basert på innspel og eigne 
vurderingar.  
 


Møte i sept. Første utkast til planar vert presentert for kontrollutvalet. 
Utvalet arbeidar vidare med sine prioriteringar.  


 
Møte i nov.: Siste frist for kontrollutvalet for å vedta planane. 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
31/15 Forslag til møteplan 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar følgjande møteplan for 2016: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar  


Måndag 22.02.2016 08:30  


Måndag 25.04.2015 08:30 Fsk:?? Og Kst: ?? 


Måndag 06.06.2016 08:30  


Måndag 05.09.2016 08:30  


Måndag 21.11.2016 08:30  
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Møtebehandling 
Møte 22. februar vert flytt til 15. februar. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar følgjande møteplan for 2016: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar  


Måndag 15.02.2016 08:30  


Måndag 25.04.2015 08:30 Fsk:?? Og Kst: ?? 


Måndag 06.06.2016 08:30  


Måndag 05.09.2016 08:30  


Måndag 21.11.2016 08:30  


 
 


[Lagre]  
 
 
 
32/15 Kontrollutvalet sin årsplan 2016 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek årsplan 2016 med dei endringane som 
kom fram i møtet. 


Vedteken plan vert send kommunestyret til orientering. 
 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek årsplan 2016 med dei endringane som 
kom fram i møtet.  
 
Vedteken plan vert send kommunestyret til orientering. 


[Lagre]  
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33/15 Statusoversikt november 2015 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt november 2015 til orientering.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt november 2015 til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
34/15 Orientering om overordna revisjonsstrategi for 2015 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar overordna revisjonsstrategi for 2015 til orientering. 
 


Møtebehandling 
Møtet vart lukka i medhald av KL 31, nr 5. Grunngjevinga for lukkinga av 
møtet er omsynet til offentlege interesser knytt til kontrollperspektivet.  
 
Revisor orientert om overordna revisjonsstrategi. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar overordna revisjonsstrategi for 2015 til 
orientering. 
 
 


[Lagre]  
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REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
 
 
 
EVENTUELT 
1. Spørsmål til ordførar knytt til jaktvald. Ordførar orientere om kommunen si 


handtering av dette.  
2. Spørsmål til rådmann knytt til melding av kommune. Rådmannen orienterte. 


Kontrollutvalet sa seg nøgd med orienteringane. 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
Leder av kontrollutvalet 
        Sekretær for kontrollutvalet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur 
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1 INNLEDNING 


Forskrift om kontrollutvalg sier at kommunene skal utarbeide en plan for forvaltningsrevi-


sjon minst én gang i valgperioden. Den skal bygge på en overordnet analyse av risiko og ve-


sentlighet i kommunen. Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontroll-


utvalget å foreta endringer i planperioden.  


 


Planen skal baseres på en overordnet analyse av Bjerkreim kommunes virksomhet ut fra ri-


siko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevi-


sjon av de forskjellige avdelinger og enheter. 


 


Gjennom analysen skal det samles nødvendig informasjon om det aktuelle området, identifi-


sere mulige avvik eller svakheter, og legge grunnlag for beslutningen om hvor det skal 


iverksettes forvaltningsrevisjon (systematiske vurderinger).  


 


Stavanger, 04.02.16 


Rogaland Revisjon IKS  


 


Cicel T. Aarrestad  


Revisjonsdirektør/statsaut.revisor  
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2 GJENNOMFØRING AV ANALYSEN 


Vi retter denne analysen inn mot hele kommunens organisasjon og tjenesteområder. Dette 


innebærer at tilnærmingen blir nokså omfattende. Samtidig er det et viktig poeng at den skal 


være på et overordnet nivå, slik at det vil være mange detaljer som ikke blir omtalt.  


 


På de neste sidene går vi nærmere inn på sentrale tjenesteområder i Bjerkreim kommune. 


Tjenesteområdene får egne små kapitler med en avsluttende oppsummering. Disse opp-


summeringene vil ikke være balanserte i forhold til de presenterte dataene, men vil være ret-


tet mot utfordringer og risikoområder innenfor fagområdet. 


 


Gjennomgangen ender opp i en risikoanalyse/utfordringsbilde, som for enkelthets skyld 


presenteres i neste kapittel.   


 


Det er ikke vår intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller altomfattende. Til 


det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig, og vår ressursramme for 


knapp. Hensikten er at den skal gi et relativt kort og oversiktlig bilde av noen av kommu-


nens nøkkelutfordringer. 


 


Sentrale kilder: 


 Kommuneplan 2014-2026 


 Økonomiplan 2015-2018 og 2016-2019 


 Årsrapport 2014 


 KOSTRA-tall 2012-2014 


 Arbeidssamling en halv dag med rådmannens ledergruppe 


 Rogaland Revisjons egne rapporter 2012-2015 


 Fylkesmannens tilsyn i kommunen 2013-2015 


 


Leserveiledning: Vi starter de aller fleste kapitlene med en tabell ut fra KOSTRA. Dette er i 


all hovedsak bygget opp på samme måte. Vi viser Bjerkreim kommunes utvikling langs sent-


rale styringsparametere, fra 2012 til 2014. I samme tabell tar vi for 2014 med snittet for kom-


munene i Rogaland og kommunegruppe 21. 


 


Ved å gjøre det på denne måten sikrer vi å sammenligne kommunen med andre kommuner, 


og med egen utvikling i et lengre tidsperspektiv. Innenfor noen tjenester er det mangelfulle 


data for fylkessnitt og snitt for kommunegruppe 2. I de tilfeller det er mangelfulle data for 


kommunegruppen, erstattes denne med nabokommunen. I de tilfeller det er mangelfulle da-


ta for fylkessnitt, erstattes disse av landssnittet.  


 


                                                      
1 Gruppering av kommunene i KOSTRA skjer etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Kommunegruppe 2 består 
av små kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger og middels frie disponible inntekter. 
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For å få oversiktlige og leservennlige tabeller har vi forkortet navnene på en del av KOSTRA-


indikatorene. De er imidlertid ikke forkortet mer enn at det skal være greit å forstå hva indi-


katoren betegner.  Et eksempel fra pleie og omsorg: Andel legemeldt sykefravær av totalt an-


tall kommunale årsverk i brukerrettet tjenester = Sykefravær. Andel timer spesialundervis-


ning av antall lærertimer totalt = Andel timer til spesialundervisning. 


 


Vi går ikke nærmere inn på mulige utfall av kommunereformen og eventuelle konsekvenser 


dette vil kunne ha for kommunal organisering og tjenestetilbud.  Det er i dag for mye usik-


kerhet knyttet til dette, og en eventuell kommunereform vil uansett ikke tre i kraft før januar 


2018 for kommunene i Rogaland.  
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3 UTFORDRINGSBILDE - RISIKOANALYSE 


I denne delen presenterer vi vår risikoanalyse. Analysen er basert på den kommunespesi-


fikke gjennomgangen, men også på generelle trender og forhold som er felles for flere 


kommuner. De generelle forholdene er basert på sentrale tilbakemeldinger fra ledergruppe-


ne i våre atten kommuner, de øvrige nevnte datakildene, og erfaringer fra tidligere prosjek-


ter. Av plassmessige hensyn blir ikke alle de generelle trendene gjengitt i teksten under. 


Graden av alvor vil farges med rødt (høy risiko), gult (middels risiko) og grønt (lav risiko)2.  


 


Vår risikoanalyse avviker noe fra tradisjonelle risikoanalyser, men vi følger i stor grad den 


samme logikken. Tradisjonelle risikoanalyser kretser rundt følgende spørsmål: Hva kan gå 


galt? Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer? Hvilke konsekvenser 


kan de uønskede hendelsene medføre? En uønsket hendelse kan for eksempel være fastsatte 


mål som ikke blir nådd eller brudd på regelverk. Disse spørsmålene er knyttet opp mot 


sannsynligheten for at hendelsen skjer og hvor stor konsekvensen er. 


 


Vårt fokus er imidlertid ikke bare rettet mot hva som kan gå galt eller at mål ikke blir 


nådd, men hva som vil være sentrale utfordringer for kommunene i årene fremover. Det 


betyr at når noe markeres med rødt så trenger det ikke bety at det står dårlig til i kommu-


nen på dette området, men at dette er en sentral utfordring innenfor et viktig område. For 


eksempel er det sannsynlig at de fleste kommunene vil oppleve reduserte skatteinntekter og 


økt behov for kommunale tjenester fra innbyggerne i årene fremover. Dette stiller kommu-


nene overfor økte krav til effektivisering og omstilling. Håndtering av den økte strømmen av 


asylsøkere og flyktninger vil sannsynligvis bli en annen nøkkelutfordring for kommunene.  


 


Risiko blir i vår gjennomgang i stor grad også knyttet opp til kommunens utvikling langs 


sentrale KOSTRA-indikatorer, der sammenligninger er viktige vurderingskriterier. Her ser vi 


etter endringer over en tid, eller tilfeller der kommunens tall avviker fra sammenlignbare 


kommuners tall. I noen tilfeller er det gitt hva som er standarden eller målet, i andre er det 


ikke gitt. Et eksempel på en indikator der målet er gitt er andel barn med tiltaksplan i barne-


vernet. Ettersom alle ifølge loven skal ha tiltaksplan, er full måloppnåelse at 100 prosent av 


barna har tiltaksplan. Et eksempel på en indikator der målet ikke er gitt, er størrelsen på an-


delen barn med hjelpetiltak i barnevernet eller antallet barn med spesialundervisning i sko-


len. En kan ikke ut fra tallene si noe sikkert om hvor stor andelen bør eller skal være, men 


det vil være naturlig å bruke sammenligninger som utgangspunkt for refleksjon og risiko-


vurdering.   


 


Det er viktig å understreke at risikovurderingene i matrisen er skjønnsmessige vurderinger 


basert på foreliggende informasjon og erfaringer, og at kontrollutvalget kan vurdere risikoen 


på en annen måte. Det er kontrollutvalget som skal vurdere og prioritere de ulike områdene, 


og avgjøre rekkefølgen for forvaltningsrevisjonsprosjekt i plan for forvaltningsrevisjon.  


                                                      
2 Identifiserte tema med grønn risiko vil ikke tas med her, ettersom risikoen vurderes som lav. 
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INNSPARING, OMSTILLING, FORBEDRING 


 
 


Tema Risiko Kommentar


Effektivi-


sering/for-


enklinger


Et eventuelt slikt prosjekt vil  kunne ha ulike 


innretninger: En vil  kunne vurdere kommunens 


måloppnåelse mht. vedtatte nedskjæringer.  Men for 


mange kommuner vil  en benchmarking med andre 


kommuner være av større interesse. En vil  kunne 


vurdere kommunens effektiviseringsprosess mot andre 


kommuner, for eksempel kommuner som har lykkes 


med dette eller som har lave utgifter innen sentrale 


kommunale tjenesteområder.  Flere kommuner har 


spilt inn dette temaet, og gir uttrykk for at det kunne 


vært interessant og nyttig å gå nærmere inn i denne 


tematikken. Vi anbefaler å velge ut en sektor om 


gangen for å sikre at prosjektet kommer tilstrekkelig 


dypt inn i  materien, for eksempel skole, pleie og 


omsorg, helse og  sosial. Alternativt vil  det også være 


mulig å velge sektorovergripende forbedrings- og 


effektiviseringsprosjekter, og sammenligne disse.


Kvalitet i  


tjeneste


Enten som et eget prosjekt eller som en del av det som 


skisseres over. Et sentralt spørsmål her  er er hvordan 


nedskjæringene påvirker tjenestekvaliteten? Og 


eventuelt brukerdialogen? (Se under)


Forvent-


ningsgap


Kvalitet i  kommunale tjenester er som regel et produkt 


av den objektive eller faktiske kvaliteten og den 


subjektive opplevde kvaliteten. Den subjektive 


kvaliteten består igjen av den enkeltes forventninger ti l  


tjenesten og den tjenesten som faktisk ytes (den 


objektive kvaliteten).


Internkon-


troll


Vi har relativt nylig gjennomført et internkontroll-


prosjekt i  Hjelmeland kommune, der vi så på intern-


kontrollen innen to sektorer, skole og barnevern. Her 


brukte vi reelle utviklingstrekk innen disse sektorene 


som en inngang til  å forstå hvordan internkontrollen 


fungerer i  praksis. I et eventuelt l ignende prosjekt vil  


det kunne bli  aktuelt å se nærmere på hvordan 


foreliggende styringsverktøy brukes og evnen til  å gripe 


fatt i  avvik, overforbruk eller negative utviklingstrekk 


mht. økonomi, produktivitet, tjenestekvalitet og 


arbeidsmiljø.  En annen mulighet er å vurdere det 


teoretiske rammeverket for internkontroll  opp mot 


kommunens faktiske internkontrollsystem. Men det vil  


også være mulig å vurdere i  hvilken grad  kommunens 


internkontroll- og styringssystem er godt integrert i  


styringen av produktivitet, kvalitet og fagutvikling. Det 


vil  si  om systemet både klarer å bidra ti l  god 


internkontroll  og samtidig fremme god og effektiv 


tjenesteproduksjon.


Nedskjæringer og 


omstil l ing.


Kan ha negative 


konsekvenser for 


tjenestekvaliteten. 


Innsparing, omstilling, forbedring
Årsak/trender Virkning


Mange kommuner i  


regionen vil  gå inn i  en 


periode med økt 


arbeidsledighet. Dette vil  


redusere kommunens 


inntekter og øke utgiftene 


(økt behov formmunale 


tjenestene)


Forventede 


nedskjæringer, og et 


større press på at 


kommunen skal drive 


enda mer effektivt og 


rasjonelt.


Velferdsgarantier og 


nasjonale og lokale 


politiske løfter skaper 


høye forventninger. 


Mange kommuner har i  


stor grad hatt økonomi 


ti l  å kunne innfri en god 


del av disse 


forventnignene. 


En strammere økonomisk 


situasjon i årene frem-


over, kombinert med vel-


ferdsgarantier og poli-


tiske løfter kan skape et 


betydelig gap mellom det 


innbyggernes forvent-


ninger ti l  tjenestenivå og 


det kommunene faktisk 


klarer å innfri.


Internkontroll  handler 


om hvordan kommunen 


og dens virksomheter 


skal innrettes for at 


kommunens samfunns-


oppdrag skal realiseres. 


Det er flere hensikter med 


internkontrollen. Det 


finnes ikke ett svar på 


hva som er betryggende 


kontroll  – hver rådmann 


og kommune må gjøre 


seg opp sin formening. 


For mange kommuner 


kan det være vanskelig å 


finne en god balanse 


mellom god internkon-


troll  og en effektiv og god 


tjenesteproduksjon. For 


dårlig internkontroll  


fører ti l  at den admini-


strative og politiske 


styringen svekkes. Intern-


kontroll  som er for omfat-


tende, for l ite konkret og 


for l ite faglig relevant 


skaper en risiko for over-


administrering, byråkrat-


isering. 
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ØVRIGE SEKTOROVERGRIPENDE OMRÅDER 


 
 


Tema Risiko Kommentar


Beredskap Det er ikke foretatt noen tilsyn fra Fylkesmannen de 


siste årene, og heller ingen forvaltningsrevisjon fra 


Rogaland Revisjon. Sannsynligvis er det l ikevel god 


læring gjennom erfaringene med "Synne".         


Rogaland Revisjon har erfaring med forvaltnings-


revisjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap, 


både kommunens overordnede beredskap og 


beredskapsarbeidet på virksomhetsnivå. 


Fylkesmannen foretar jevnlige tilsyn av beredskapen 


på overordnet nivå i  kommunen, men ikke på 


virksomhetsnivå. Det er på virksomhetsnivå det meste 


av den kommunale tjenesteutøvelsen og 


brukerkontakten foregår. Derfor er det viktig for 


kommunene å ha en god grunnberedskap, og at det er 


er god sammenheng mellom grunnberedskapen den 


overordnede beredskapen.


IKT -


kompe-


tanse og 


sam-


handling 


En sentral utfordring for mange kommuner er således å 


få systemene til  å få ti l  en mer smidig og rasjonell 


kommunikasjon mellom systemene, slik at man ikke 


trenger å gjøre ting flere ganger.                                           


Erfaringen fra enkelte forvaltningsrevisjoner på feltet 


er at kommunenes IKT-strategi ofte delegeres til  (og 


utformes av) fagfolk, fordi  ledelsen mangler 


kompetanse på feltet.  I ti l legg har vi avdekket at IKT-


kompetansen blant systemansvarlige og øvrige 


ansatte, har vært lav. Det er også slik at kommunene 


ikke alltid har kompetanse til  å vurdere om de 


eksisterende fagsystemene kan gi dem den 


funksjonaliteten de trenger. Man er noen ganger usikre 


på om man har behov for nytt fag- eller IKT-system, 


eller om man kan bli bedre til  å utnytte de eksisterende 


systemene.  


Sektorovergripende områder
Årsak/Trender Virkning


De enorme vannmassene 


som kom med ekstrem-


været «Synne» gjorde 


store skader i  Bjerkreim 


kommune. Kommunene 


har en viktig rolle innen-


for beredskaps- og 


samfunnssikkerhets-


arbeidet i  Norge.  I en 


akuttsituasjon er det 


viktig med klarhet i  rolle- 


og ansvarsforhold og at 


riktige tiltak iverksettes. 


Et systematisk bered-


skapsarbeid og øvelser 


bidrar ti l  dette.


Dersom ansvarslinjene 


er uklare, planverket 


mangelfult og det foretas 


sjeldne øvelser, vil  dette 


kunne bidra til  å svekke 


kommunens evne til  å 


håndtere en krises-


ituasjon. 


En del ikt-og fag-systemer 


driftes av Bjerkreim selv, 


mens andre systemer 


driftes av Eigersund. Det 


er varierende IKT-


kompetanse ute i organi-


sasjonen. I flere 


kommuner pekes det 


dessuten på at det for 


l iten kommunikasjon 


mellom de eksisterende 


fag- eller ikt-systemene. 


Man er usikre på om 


dette skyldes 


funksjonalitet eller egen 


kompetanse. 


Spørsmålet hvordan 


denne delte ordningen 


fungerer for slutt-


brukerne.  Liten 


kommunikasjon mellom 


systemene svekker 


samhandlingen på tvers 


av enhetene, og bidrar ti l  


tap av produktivitet og 


kvalitet i  tjenesten.
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Tema Risiko Kommentar


Innkjøp Vår erfaring fra kommunesektoren tilsier for øvrig at 


innkjøpsområdet har risiko for feil  i  forbindelse med 


etterlevelsen av lovregler om offentlige anskaffelser. 


Dette gjelder særlig ved kjøp av tjenester. Sist gang det 


ble foretatt en forvaltningsrevisjon av dette området 


var i  2012.


Etikk og 


varsling


Økt oppmerksomhet omkring temaet vil  kunne bidra til  


at ansatte får en sterkere etisk bevisshet, og vil  kunne 


bidra til  å redusere risikoen for misligheter og 


korrupsjon i kommunen. Det vil  også kunne bidra til  


mer kunnskap om temaet i  befolkningen. Rogaland 


Revisjon har gjennomført etikk- og 


varslingsundersøkelser i  en rekke kommuner. Dersom 


kontrollutvalgene ønsker dette, vil  det i  kommende 


periode kunne være aktuelt å gå inn i mislighets- og 


korrupsjonsdimensjonen i etikkarbeidet.  


Difis 


innbyggerundersøkelse 


for 2014 viser at 47 


prosent av de spurte tror 


at det foregår korrupsjon 


i norske kommuner.


Dette kan være en 


indikasjon på at en del 


innbyggere har lav til l it 


ti l  norske kommuner. 


Sektorovergripende områder
Årsak/Trender Virkning


Et sentralt mål med lov 


om offentlige anskaf-


felser er å sikre likebe-


handling, forutberegn-


elighet og ikke-diskrimi-


nering. Det er et mål med 


regelverket å forhindre at 


innkjøp foretas på bak-


grunn av kjennskap eller 


personlig vinning for de 


som forvalter felleskap-


ets ressurser. Kommun-


ene bruker store res-


surser på innkjøp og 


anskaffelser, og risikoen 


for at kommunen ikke 


konkurranse-eksponerer 


sine innkjøp, og dermed 


ikke bruker felleskapets 


midler på en kostnads-


effektiv måte, må anses 


som høy.


Ulovlige direkte 


anskaffelser er å anse 


som et alvorlig brudd på 


regelverket. 


Konsekvensen ved dette 


kan være overtredelses-


gebyr fra KOFA og 


erstatningsansvar 


ovenfor leverandørene. I 


ti l legg vil  det kunne 


redusere til l iten til  


kommunen. 


Konsekvensen ved 


mangelfull  eller uklar 


kunngjøring/konkurranse


grunnlag kan ofte være at 


konkurransen må 


avlyses, og at det må 


betales erstatning







 


9 


 


 


SKOLE OG BARNEHAGE 


 
 


 


Tema Risiko Kommentar


Spesial-


under-


visning og 


tilpasset 


opplæring


Andelen elever med spesialundervisning er omtrent på 


nivå med andre kommuner, men ressursbruken per 


elev er langt høyere enn mange andre kommuner. Dette 


kan ha med særskilte behov å gjøre, men det kan også 


ha med hvordan spesialundervisningen organiseres og 


hvem som gjennomfører den.                                                 


Et eventuelt prosjekt kunne være rettet inn mot 


grenseoppgangen mellom spesialundervisning og 


tilpasset opplæring.                                 


Opplæringsloven slår fast alle elever har krav på 


tilpasset opplæring. I flere kommuner pekes det på at 


det er svært utfordrende å få ti l  en tilstrekkelig 


ti lpasset opplæring og god vurdering for læring. Dette 


kan ha med arbeidsmåter, organisering av 


undervisning eller ressurser å gjøre     


Ressurs-


bruk


 Det kan være verdt å se nærmere på hvorfor det er 


slik.


Tidlig 


innsats


Noen sentrale faktorer for å få ti l  en målrettet tidlig 


innsats: Ressurser på småskoletrinn, gode 


kartleggingsverktøy og  bruk av disse i 


elevoppfølgingen, fleksible og målrettede styrkings- 


eller ti lpasningstiltak, fleksibel organisering av 


undervisningen, god samhandling mellom PPT og 


skole, gode overganger mellom skoletrinn osv. Tiltak 


må iverksettes allerede i førskole- og barneskolealder 


dersom frafallet i  den videregående skole skal kunne 


begrenses. Samfunnsgevinsten av tidlig innsats er stor. 


Et eventuelt prosjekt vil  kunne vært rettet inn mot 


benchmarking og beste praksis. Hva er de mest 


sentrale suksessfaktorene hos de skolene og 


kommunene som lykkes best i  dette arbeidet? 


Utgiftene per elev er 


høyere i Bjerkreim enn 


fylkessnittet, men 


lærertettheten er lavere. I  


I utgangspunktet skulle 


en tro at det var et nokså 


godt samsvar mellom 


gruppestørrelse og 


elevutgifter. 


Dette indikerer at det er 


andre forhold enn 


pedagogårsverkene i 


Bjerkreim som bidrar ti l  


at elevutgiftene er høyere 


i Bjerkreim.      


Det er en generell risiko 


for at ti ltak ikke settes 


inn tidlig nok når elevene 


sliter. Tidlig innsats er et 


satsingsområde i de 


fleste kommuner. 


Frafall  er ofte sluttpunkt 


av en lengre prosess som 


for mange begynner mye 


tidligere enn i den 


videregående 


opplæringen. Arbeidet 


mot frafall  handler om 


tidlig innsats gjennom 


hele oppveksten, både 


tidlig i  oppveksten hvor 


problemene er forholsvis 


enkle, og tidlig i  hver 


enkelte fase i 


opplæringen.


Det har vært nedskjær-


inger innenfor skolesek-


toren. Samtidig går en 


meget stor del av under-


visningsressursene til  


spesialundervisning. 


Hver fjerde lærertime går 


med til  spesialunder-


visning.


Dette reduserer ressurs-


innsatsen til  den ordi-


nære tilpassede opplæ-


ringen for hoveddelen av 


elevene, noe som kan gå 


ut over kvaliteten i den 


tilpassede opplæringen. 


Dette kan igjen generere 


et økt behov for 


spesialundervisning.        


Skole
Årsaker/trender Virkning


Tema Risiko Kommentar


Styrket 


barnehage


tilbud


Dette er relativt upløyd mark. Det kan se ut som det er 


flest med styrket tilbud i de private barnehagene, men 


ut fra utgiftene per barn kan det se ut som de med 


størst ressursbehov er i  de kommunale barnehagene. 


Gjennom tidligere prosjekter innen sektoren er vi kjent 


med at kommunene organiserer dette ulikt mht. private 


og kommunale barnehager. I noen tilfeller har alle 


barnehagene tilgang til  et felles pedagogteam som står 


for styrkingstiltakene, i  andre tilfeller må de private 


ordne dette selv.                                                                       


Årsaker/trender Virkning


Barnehage 


Relativt mange 


barnehagebarn får et 


styrket barnehagetilbud  


og kommunen bruker 


nokså mye ressurser på 


dette.


En mindre del av 


ressursene kommer det 


store flertallet av barn til  


gode. Vi vet l ite om 


omfanget av styrkings-


tiltakene, effekter av dem, 


type styrkingstiltak, 


kompetansen til  de som 


har ansvaret for 


tiltakene, eller 


organiseringen av 


styrkingstiltakene.           
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BARNEVERN OG SOSIALE TJENESTER 


 


HELSE OG PSYKIATRI 


 
 


 


 


Tema Risiko Kommentar


Økonomi-


styring og 


internkon-


troll


Sosial/bo-


setting og 


inte-


grering av 


flyktninger


Det er av avgjørende betydning for kommunene å sette 


de nyankomne flyktningene og asylsøkerne i stand til  å 


ta økonomisk og sosialt ansvar for egne liv. Et even-


tuelt prosjekt vil  kanskje være mest aktuelt en tid etter 


at flyktningene har ankommet kommunene. Aktuelle 


tema er mottak, økonomi, bosetting, opplæring, 


integrering i arbeidsliv og samfunn. Dersom det er vil je 


ti l  dette i  flere kontrollutvalg vil  det være mulig å ha 


flere slike prosjekter samtidig, der et mulig utgangs-


punkt vil  kunne være god praksis på feltet. 


Barnevern og sosiale tjenester
Årsaker/trender Virkning


Selv om kommunen i 


årene fremover legger 


opp til  å ta i  mot et mode-


rat antall flyktninger, er 


det  san-synlig at 


Integrerings- og 


mangfoldsdirektoratet vil  


anmode kommunene om 


å bosette flere flyktninger 


i  årene fremover.


Dette vil  kunne utfordre 


det kommunale 


mottaksapparatet og 


integreringsarbeidet og 


andre kommunale 


tjenester. 


Utgiftene til  barnevernet 


har nesten fordoblet seg 


fra 2012 til  2014. Det er 


lang  saksbehandlingstid 


i  en rekke undersøkelses-


saker og mange barn har 


ikke tiltaksplan. 


Dette kan bidra til  at 


barna ikke får nødvendig 


hjelp til  rett tid og at 


ti ltakene ikke styres og 


evalueres i  ti lstrekkelig 


grad. 


Tema Risiko Kommentar


Helsestasj


ons- og 


skolehelse-


tjenesten


Et eventuelt prosjekt kunne vært innrettet mot tilbudet i  


Bjerkreim, sammenlignet med tilbudet i  kommuner, 


dersom de ønsker et ti lsvarende prosjekt.  Er ti lbudet i  


Bjerkreim dårligere eller har kommunen funnet en 


bedre  og mer effektiv måte å organisere tilbudet på? Et 


eventuelt prosjekt kunne også sett nærmere på i 


hvilken grad dette påvirker behovet for mer omfattende 


tjenester, som barnevern eller psykisk helse. 


Psykiske 


helse-


tjenester


Psykisk helsetjeneste hadde totalt 144 brukere i 2014, 


hvorav 81 som hadde et mer langvarig og omfattende 


tjenestebehov. Tidligere forvaltningsrevisjoner har vist 


at det er en nokså variert brukergruppe som mottar 


psykiske helsetjenester, fra de med lette psykiske 


vansker, ti l  de med alvorlige og sammensatte psykiske 


lidelser. For små kommuner med begrensede ressurser 


kan det være en utfordring å håndtere et såpass stort 


spenn av brukergrupper.


Samhand-


lings-


reformen. 


Dersom dette innføres vil  det kunne være aktuelt å 


foreta en forvaltnings-revisjon etter at betal-


ingsplikten for denne pasientgruppen har virket minst 


et halvt år. Markeres med gult ettersom det ikke er 


sikkert når dette innføres.


De siste årene har det 


vært en økt nasjonal 


satsing på skolehelse-


tjenester og helse-


stasjoner. De fleste 


kommuner har økt 


ressursbruken, men ikke 


Bjerkreim. Her har 


ressursinnsatsen gått 


ned betydelig.


Dette kan ha negative 


effekter på kommunens 


forebyggende arbeid 


overfor barn og unge i 


alderen 0-20 år. 


I Stortingsmeldingen om 


fremtidens helsetjeneste  


foreslår regjeringen å 


innføre betalingsplikt for 


utskrivningsklare 


pasienter innen psykisk 


helse og rus, tidligst fra 


2017. 


Dette kunne bli en for-


midabel utfordring for 


kommunene. Blant annet 


vil  det bli  utfordrende for 


kommunen å finne et 


egnet tilbud på kort 


varsel for denne pasient-


gruppen. 


Årsaker/trender Virkning


Innenfor psykiske 


helsetjenester er mangel 


på boliger med tilknyttet 


bemanning en hoved-


utfordring,.


Man frykter at dette vil  


føre til  økt behov for 


heldøgnstjenester


Helse og psykiatri
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PLEIE OG OMSORG 


 
 


Tema Risiko Kommentar


Økonomi. 


Hjelp til  


selvhjelp


Et eventuelt prosjekt vil  kunne være rettet mot 


ressursbruk og dimensjonering av pleie- og 


omsorgstjenesten, og hvordan kommunen arbeider 


mht. forebygging og hverdagsrehabilitering.


Unge 


tjeneste-


mottakere


Unge pleie- og omsorgsmottakere er gjerne unge eller 


middelaldrene som er avhengige av et offentlig 


hjelpetilbud. Det er kronisk syke, funksjonshemmede, 


psykisk utviklingshemmede, psykisk syke, 


rusavhengige eller andre med store hjelpebehov.


Det har vært en betydelig 


utgiftsvekst i  Bjerkreim 


de siste årene. Det er 


imidlertid vanskelig å 


vite hvor den sterkeste 


økningen har kommet, 


fordi utgiftstallene ikke 


har vært godt nok skilt 


mellom institusjons-


tjenester og hjemme-


tjenester. De fleste 


kommunene har som mål 


å redusere utgiftene 


forbundet med pleie- og 


omsorgstjenester. 


Sentralt i  dette arbeidet 


står ideen om at tidlig og 


nødvendig innsats skal 


føre til  at flere skal klare 


seg hjemme lengst mulig. 


Man ønsker å vri inn-


satsen fra institusjons-


baserte til  hjemme-


baserte tjenester


Det forventes at dette vil  


gi bedre tjenester og en 


økonomisk besparelse 


for kommunen. Men i 


Bjerkreims tilfelle er det 


vanskelig å si noe om 


hvordan man lykkes i  


dette arbeidet, ettersom 


tallene har vært 


rapportert inn feil


 En stadig større del av 


pleie- og omsorgs-


mottakere er under 67 år. 


I 2014 var 46  prosent av 


tjenestemottakerne i 


denne brukergruppen i 


Bjerkreim. Det har vært 


en kraftig vekst i  denne 


brukergruppen, fra 13 i 


2007 til  66 i 2014.


Hvordan påvirker dette 


det kommunale pleie- og 


omsorgstilbudet? Vi vet 


l ite om hvordan det 


kommunale tilbudet er 


innrettet mot denne 


brukergruppen, 


ressursbruken, og på 


hvilken måte disse 


brukerne har andre 


behov enn eldre 


tjenestemottakere. 


Pleie og omsorg
Årsaker/trender Virkning







 


12 


 


LANDBRUK, TEKNIKK OG MILJØ 


 


Tema Risiko Kommentar


Lite 


fagmiljø - 


sårbarhet


Det er selvfølgelig ikke bare innen denne sektoren dette 


er en utfordring i en kommune av Bjerkreims størrelse, 


men innen teknisk avdeling beskrives det som den 


viktistge utfordringen.


Utskift-


ning vann- 


og avløps-


ledninger


Ingenting av vannledningsnettet er fornyet de siste 


årene og det er ikke rapportert inn fornyingstall  for 


kloakknettet. Det er heller ikke rapportert inn tall  som 


sier noe om hvor stor del av kloakknettet som er av 


ukjent alder. Det er derfor vanskelig å gi et brukbart 


anslag av risikoen her.


Klima- og 


miljøplan


Vi vet l ite om hvordan det jobbes med dette i  Bjerkreim, 


enten i form av en egen plan, konkretisering av mål og 


tiltak, eller i  form av å måle effektene av tiltakene.


Statlige retningslinjer  


stil ler krav om at 


kommunene utarbeider 


ambisiøse mål, ti ltak og 


virkemidler for å 


redusere utslipp av 


klimagasser, energibruk 


og miljøvennlig energi-


omlegging. 


Dersom lite skjer lokalt, 


nås heller ikke målene 


nasjonalt eller globalt. 


Tilsynelatende lav 


utskiftningstakt av vann- 


og avløpsledninger, men 


vi er l itt usikre på dette 


Dette kan føre til  


vannlekkasjer, høyere 


kostnader for 


innbyggerne og 


oversvømmelser i  


kjellere


Landbruk, teknikk og miljø
Årsaker/trender Virkning


Det er et l ite fagmiljø på 


teknisk avdeling, med et 


nokså stort ansvars-


område. Mye ansvar på 


noen få nøkkelpersoner


Sårbarhet ved sykefravær 


og utskiftninger







 


13 


 


4 FAKTA OG VURDERINGER 


DEMOGRAFISK UTVIKLING 


I tabellen under viser vi den demografiske utviklingen i Bjerkreim kommune, langs noen 


sentrale indikatorer. 


 


BEFOLKNINGSPROFIL  2012-2014 


Tabell 1 – Demografisk utvikling – Sentrale indikatorer SSB 


    Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


KG 2 
2014 


Fylket 
2014 


Folkemengde    2779 2820 2861 .. .. 


Andel 1-5 år    7,4 7,3 7,2 5,4 7,1 


Andel 6-15 år    15,7 15,4 15,3 12 13,1 


Andel 16-18 år    3,9 3,8 4,4 4 4,1 


Andel 19-24 år    8,1 8,7 7,7 7,3 8,2 


Andel 25-66 år    52,1 52,1 52,5 52,3 54,8 


Andel 67-79 år    7,2 7 7,2 12,1 8 


Andel 80 år og over    4,2 4,1 4,1 5,8 3,5 


Andel uførepensjonister 16-66 år    7,9 7,7 8,3 11,4 7,1 


Innflytting per 1000 innbyggere    62,3 47,9 52,4 52,1 64,3 


Utflytting per 1000 innbyggere    51,5 39,4 45,8 50,3 56,9 


Samlet fruktbarhetstall    2 1,9 1,9 1,8 1,9 


Andel innvandrerbefolkning    8,5 9,9 10,3 8,9 16,6 


Andel av befolkningen som bor i tettsteder    34,4 35,8 36,5 41,5 85,8 


Gjsnitt reisetid til kommunesenteret i min    5,7 5,6 5,6 7,8 6,9 


Andel arbeidsledige 15-29 år    0,7 1,2 1,9 2 2,1 


Andel arbeidsledige 30-74 år    0,7 0,4 1,2 1,2 1,6 


Andel av bef 20 - 66 år som pendler ut av 
kommunen 


   42,9 42,2 42,5 31,6 36,3 


 


 


Kommentar: 


 Bjerkreim har hatt en befolkningsvekst på ca. 1,5 % årlig, de to siste årene.  


 Det er en liten andelsmessig nedgang i barn i barnehage- og skolealder, men andelen 


er høyere i Bjerkreim enn i kommunegruppe 02 og fylket. 


 Det har også vært en nedgang i innbyggere i alderen 80+, og det er en lavere andel i 


denne gruppen i Bjerkreim enn i de andre kommunene. 


 Kommunen har de siste årene hatt en klar netto innflytting. Den er over kommune-


gruppe 2, men ganske likt med fylket. 


 Det har vært lav arbeidsledighet i Bjerkreim de siste årene, men arbeidsledigheten 


har gått opp. Prognosene tyder imidlertid på at antall arbeidsledige i kommunen vil 


stige betydelig de nærmeste årene. På grunn av utfordringer i oljesektoren har ar-


beidsledigheten i fylket økt kraftig, og Bjerkreim er intet unntak. 
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BEFOLKNINGSFRAMSKRIV INGER 2014-2026   


Vi har lagt til grunn lav vekst befolkningsvekst (Et av SSBs framskrivingsalternativer).  


 


Kommunen har i sin kommuneplan (kommuneplanen 2014-2026) vist tre vekstalternativer 


(lav, middels og høy befolkningsvekst iht. SSB). Kommunens mål er at befolkningsveksten 


ikke blir høyere enn 2 %. Dette målet er noe lavere enn SSB sitt anslag for høy vekst. 


 


Nedenfor viser vi framskrivingen av befolkningstallet i Bjerkreim kommune for de neste tolv 


årene. Vi har delt periodene inn i fireårssykluser. 


 


Tabell 2 – Befolkningsframskriving – Middels vekst SSB 


Alder  2014  2018   2022  2026 


0-5 år  
247 


 
268 


  
292 


 
308 


6-15 år  
434 


 
456 


  
482 


 
516 


16-66 år  
1824 


 
1984 


  
2105 


 
2226 


67-79 år  
198 


 
238 


  
294 


 
337 


80-89 år  
89 


 
79 


  
81 


 
102 


90 år og eldre  
28 


 
32 


  
20 


 
18 


 


 


 


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


nullpunktet eller utgangspunktet er befolkningstallet for 2014. 


 


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


 


 


 


Hovedbildet er at den sterkeste veksten vil komme i aldersgruppen 67-79 år. Samtidig går 


antallet innbyggere over 90 år litt opp i den første fireårsperioden, for så å falle kraftig i åre-


ne fremover.   
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Det kan her også nevnes at kommunene i årene som kommer vil bosette flere flyktninger. 


Bjerkreim kommune bosatte 9 i 2014, 10 i 2015 og planlegger å bosette fem i 2016. Det er 


sannsynlig at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil anmode kommunene om å bosette 


flere flyktninger i årene fremover. Dette vil ikke endre befolkningstallene så mye, men vil 


kunne medføre økt behov for tjenester forbundet med mottak og integrering, samt et økt be-


hov for andre kommunale tjenester. 


ØKONOMISK UTVIKLING 


F INANSIELLE NØKKELTALL 2012-2014 


I tabellen under viser vi vi kommunens økonomiske utvikling de tre siste årene. 


 


 


Netto driftsresultat har svingt mellom 1,8 % og 3,7 % de siste årene, og lå i 2014 godt over 


snittet for kommunegruppen og fylket. Netto driftsresultat er et viktig tall for kommunenes 


økonomi og viser det beløp som kan brukes til investeringer eller avsetninger. Teknisk be-


regningsutvalg (TBU) anbefalte i 2014 kommunene å ha et netto driftsresultat på minst 1,75 


%. Tidligere har den anbefalte grensen vært noe høyere (3 %). 


 


Bjerkreim kommune har i de senere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har tilrettelagt 


for befolkningsvekst og næring noe som kan gi økonomiske utfordringer, både på grunn av 


ny dimensjonering av tjenestetilbudet, infrastruktur tilpasset nye utbyggingsområder, og 


også fordi befolkningsendringer slår inn i rammetilskuddet, ett år på etterskudd. 


 


Arbeidskapitalen har gått en god del ned siden 2012. Den er imidlertid betydelig høyere enn 


kommunegruppen og fylket. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler (bank-


innskudd og kortsiktige fordringer) og kortsiktig gjeld.  


 


Frie inntekter pr. innbygger har vært økende i perioden. De er litt lavere enn kommune-


gruppen, men en del over fylket. Netto lånegjeld pr. innbygger har vært ganske stabilt. Den 


er mye lavere enn kommunegruppen, men en del over fylket. 


 


Tabell 3 – Finansielle nøkkeltall – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA) 


Finansielle nøkkeltall 
Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


KG 2 
2014 


Fylket 
2014 


Brutto driftsresultat i % av bto driftsinntekter 0,1 2 -2 0,2 -0,8 


Netto driftsresultat i % av bto driftsinntekter 2,9 3,7 1,8 0,4 0,7 


Langsiktig gjeld i % av bto driftsinntekter 166,8 165,4 181,6 220,1 190,2 


Arbeidskapital ex. premieavvik i % av bto  
driftsinntekter 


33,4 21,2 22,1 9,3 8,7 


Frie inntekter i kroner per innbygger 49928 52865 53456 55528 48 011 


Netto lånegjeld i kroner per innbygger 32725 37038 35869 59093 29 779 
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DRIFTSBUDSJETTET 2015-2019 


Driftsbudsjettet viser en jevn økning i kommunens frie inntekter i perioden. Det er skatteinn-


tekter og ordinære rammetilskudd som står for økningen.  


 


Tabell 4 – Driftsbudsjett 2015-2019 


 


 


Det er lagt opp til at driftsutgiftene i perioden skal holdes på et jevnt nivå i underkant av 


regnskapet for 2014. Endringer i aktivitetsnivå, rentenivå, skatteinntekter og rammeinntekter 


vil kunne slå negativt ut. Kommunen har i alle periodens år budsjettert med negative netto 


driftsresultater dvs. at regnskapet må salderes ved bruk av fond e.a. I tillegg til usikkerhet 


rundt inntektsutviklingen og kostnader for driftsnivået, representerer kommunens pensjons-


forpliktelser på 226 millioner kroner i 2014 også en betydelig risikofaktor. 


  


INVESTERINGSBUDSJETTET 2015-2019 


Kommunen har for årene 2015-2019 budsjettert med investeringer på totalt ca. 163,9 millio-


ner kroner kr. Bruk av lånemidler vil i perioden beløpe seg til ca. 81,2 millioner kroner. Lå-


negjelden vil i 2019 være på ca. 189,2 millioner kroner eller 91,7 % av driftsinntektene. Dette 


er et svært høyt gjeldsnivå og vil kunne gi kommunen fremtidige utfordringer mht. økono-


misk styring og prioritering. Kommunens egenkapital ved utgangen av 2014 var på 148,3 


millioner kroner hvorav disposisjonsfondet utgjorde 10,4 millioner kroner i frie midler. Den 


egenkapitalfinansierte delen av eiendelene har i 2014 økt til 27,4 %. Dette øker muligheten 


noe for fremtidig økonomisk handlekraft. 


 


OPPSUMMERING  


Kommunen har en stram økonomi, men har ikke budsjettert med store investeringer og der-


av låneopptak i perioden Arbeidsledigheten kan øke en del de nærmeste årene, noe som 


medfører redusert skatteinngang og høyere sosialutgifter for kommunen. I tillegg skyver 


kommunen på pensjonsforpliktelser, som på et eller annet tidspunkt vil slå inn. 
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ORGANISERING, STYRING OG INTERNKONTROLL 


Organisasjonskartet nedenfor viser hvordan kommunen er organisert.  De enkelte avdelinger 


og enheter har eget budsjettansvar. 


 


Figur 2 – Administrativt organisasjonskart 


 


  


KOMMUNENS E IERSKAP I SELSKAPER (DIREKTE EIERSKAP ) 


I tabellen under viser vi i hvilke selskaper Bjerkreim kommune har eierandeler i. 


 


Kommunen er også med i en rekke samarbeid, foreninger og stiftelser. Med samarbeid her 


menes samarbeid som ikke er egne selskaper. Foreninger og stiftelser er selveide så her har 


kommunen ikke eierandeler. Kommunen har ingen kommunale foretak. Foretak er en del av 


kommunen som juridisk enhet. Kommunen utarbeidet eierskapsmelding i 2012.  


 


  


Tabell 5 – Oversikt over selskaper der Bjerkreim kommune har eierandeler  


Hovedkilde: Selskapsnoten til årsregnskapet 2014 


 


 Lyse AS (0,51 %) 


 Magma Geopark AS (10,43 %) 


 Uninor AS (12,46 %) 


 


 Dalane Energi IKS (11,42 %) 


 Dalane Miljøverk IKS (13,02 %) 


 Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (0,98 %) 


 Rogaland Revisjon IKS (0,71 %) 


 


 Biblioteksentralen SA 
 Landbrukssentret Helleland SA 
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PERSONAL OG ORGANISAS JON (2014) 


 Bjerkreim kommune hadde 244 ansatte ved utgangen av 2014. Dette er det samme 


som året før.  


 Sykefraværet i 2014 var på 6,4 %. I 2012 og 2013 var det hhv. 6,5 % og 5,9 %. 


 


Kommunen har omtalt arbeidsgiverrollen i sin kommuneplan. Kommunen ønsker å fremstå 


som en attraktiv arbeidsgiver slik at den kan tiltrekke seg tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft 


for å løse dagens og fremtidens utfordringer. Vi får opplyst fra ledergruppen at det er veldig 


liten turnover i kommunen, og at behov for ny kompetanse primært vil løses gjennom vide-


reutdanning av de ansatte. Man tenker også på intern rokering av ansatte, dersom det er be-


hov for dette. Det blir pekt på at det er mange med master i kommunen.  


 


STYRING OG INTERNKONTROLL  


Budsjett- og økonomiplaner, årsrapporter og tertialrapporteringer er de mest sentrale sty-


ringsdokumentene i kommunens overordnede styringssystem. Rapportering på målene 


fremkommer av årsrapporten. Dette gjelder både økonomiske mål og mål for tjenestepro-


duksjonen. Kommunene vil ellers i varierende grad ha egne styringssystemer (kvalitetssys-


temer) for de ulike tjenestene (rutiner, risikovurderinger, mål, tiltak og oppfølging, herunder 


også bruker- og medarbeiderundersøkelser). 


 


Bjerkreim har en rekke mål for virksomheten og de forskjellige avdelinger og enheter. I 


kommunens årsrapport for 2014 er mål, måloppnåelse og utfordringer omtalt. Vi har tatt 


med større utfordringer herfra under omtalen av de forskjellige avdelinger og enheter. Det er 


også tatt med andre større utfordringer ut fra arbeidssamlingen med rådmannens leder-


gruppe.  


 


Internkontroll handler om hvordan kommunen og dens virksomheter skal innrettes for at 


kommunens samfunnsoppdrag skal realiseres. Det er flere hensikter med internkontrollen. 


Den skal være med å bidra til helhetlig utvikling og god styring, til kvalitet og effektivitet i 


tjenestene, til et godt omdømme og legitimitet i befolkningen, og til etterlevelse av lover og 


regler. Det finnes ikke ett svar på hva som er betryggende kontroll – hver rådmann og kom-


mune må gjøre seg opp sin formening. 


 


For mange kommuner kan det være vanskelig å finne en god balanse mellom god internkon-


troll og en effektiv og god tjenesteproduksjon. For dårlig internkontroll fører til at den admi-


nistrative og politiske styringen svekkes. Internkontroll som er for omfattende, for lite kon-


kret og for lite faglig relevant skaper en risiko for overadministrering, byråkratisering. Den 


blir således en «papirtiger», som er nokså dekoblet fra den daglige driften. 


 


Utdrag fra vårt årsoppgjørsnotat for 2014 (regnskapsrevisjonen). Med intern kontroll me-


nes i denne sammenhengen alle aktiviteter som er iverksatt for å sikre at de fastsatte målene 


blir nådd. En sentral forutsetning for at den interne kontrollen skal være tilfredsstillende, er 
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at den er godt forankret på ledernivå. Det er vårt inntrykk at dette i hovedsak er tilfellet i 


Bjerkreim. Budsjettoppfølgning er et av de viktigste styringsinstrumentene en kommunele-


delse har. Det er av stor betydning at økonomistyringen er ajour og rettidig slik at avdekke-


de avvik kan følges opp og forklares til kommunestyret. Det forekommer til dels store avvik 


mellom regulert budsjett og regnskap i årets hovedoversikter for drift og investering. Etter 


hva vi forstår, arbeides det med å regulere budsjettene, slik at disse blir mer i tråd med regn-


skapstallene.  


 


Andre viktige elementer i den interne kontrollen, er at økonomirutiner og fullmakter er kjent 


i organisasjonen, og at det skapes forståelse for viktigheten av kontroller i alle ledd. 


OPPVEKST OG KULTUR 


 


SKOLE  


Tabell 6 – Sentrale skoleindikatorer – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA) 


 Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


KG 2  
2014 


Fylket 
2014 


Nto driftsutg. til grunnskole i % av samlede utg 30,3 30,3 28,2 23,7 24,5 


Nto driftsutg. til grunnskole, per innbygger 6-15 104204 113588 107312 118131 96763 


Andel elever som får spesialundervisning 9,0 8,3 8,5 9,1 8,1 


Andel timer til spesialundervisning 20,6 24,2 24,6 17,1 17,2 


Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. trinn 11,1 10,0 13,7 11,8 13,7 


Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. trinn 10,5 10,3 13,1 11,4 13,3 


Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. trinn 10,7 8,6 13,3 11,1 13,3 


Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. trinn 12,4 11,3 14,7 12,8 14,5 


Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 37,7 36,1 38,3 .. 40,3 


Andel lærere som er 60 år og eldre 1,6 3,3 5,3 14,3 11,6 


Andel lærere m/vgs utdanning el lavere 4,9 3,3 3,5 7,3 4,8 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


 I Bjerkreim går hver fjerde undervisningstime med til spesialundervisning. Selv om 


andelen elever med spesialundervisning ikke er spesielt høyt, er ressursbruken til 


dette langt høyere enn i andre kommuner. 


 Lærertettheten er på nivå med fylkessnittet, men mindre enn kommunegruppe 2, 


dvs. flere elever per lærer i Bjerkreim. Utgiftene pr. elev i skolen har variert i perio-


den. De er en del lavere enn kommunegruppen, men en god del høyere enn fylkes-


snittet. 


 Det som overrasker noe er at gjennomsnittlig gruppestørrelse i Bjerkreim er på nivå 


med fylkessnittet, samtidig som utgiftene til undervisning per elev er betydelig høye-


re.  


 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng har variert i perioden. De er en del lavere enn 


fylkessnittet.  
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 Få lærere er over 60 år, selv om andelen har gått opp de siste årene.  


 


UTFORDRINGER FOR KOMMUNENS SKOLER  


Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av skolemiljøet i 2012/2013, og det er vedtatt en 


oppfølgingsrapport i 2015. Denne forvaltningsrevisjonen gjennomføres i 2015/2016, og der-


for går vi heller ikke videre inn på dette temaet i denne analysen. 


 


Vikeså skole: Kommunen har arbeidet med å avdekke mobbing og bedre skolemiljøet. 


Kommunen anser at målet er oppnådd. Ved elevundersøkelsen fremkommer det at skolemil-


jøet har blitt bedre. Det har vært en effektivisering av organisasjonen. Dette har, i følge års-


meldingen for 2014, gitt en økt arbeidsbelastning på flere ansatte. Bjerkreim skole: Ifølge 


årsmeldingen for 2014 har det vært en utfordring å gi elevene et godt og forsvarlig tilbud, til 


tross for budsjettmessige nedskjæringer. Det pekes videre på at tilbudet har vært forsvarlig, 


men ikke så godt differensiert som en kunne ønske. Prosjektet «Bedre læringsmiljø» er gjen-


nomført. Det har styrket lærernes kompetanse og samarbeidet med hjemmet. 


BARNEHAGE  


Tabell 7 – Sentrale barnehageindikatorer – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA) 


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim  


2014 


KG 2 


2014  


Fylket 


2014 


Nto driftsutg barnehage i %  av samlede utg 18,1 16,7 18,2 11,8 17,9 


Nto driftsutg per innb. 1-5 år, barnehager 130709 131825 146865 128189 129645 


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,8 92,7 87,0 90,2 88,5 


Andel barn i kommunale bh ift. alle barn i bh 58,9 58,7 57,5 74,0 51,7 


Andel minoritetsspråkl. barn i bh ift. innvandrerbarn 0-5  62,5 69 69,2 66,5 58,6 


Andel ansatte med barnehagelærerutd 29,5 27,9 32,2 32,6 30,5 


Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 1,6 1,6 1,7 3,9 5,7 


Andel styrere og pedledere m/godkj barnehagelærerutd 85,7 84,2 94,7 87,0 84,2 


Andel styrere med annen pedagogisk utdanning 0 0 .. 9,0 3,8 


Korr bto driftsutg styrket tilbud førskolebarn kom bh 


 


Bto driftsutg styrket tilbud førskolebarn alle bh 


 


Andel barn m/ekstra ress. til styrket tilbud kom bh 


 


.. .. 144000 


 


79379 


 


11,5 


62322 


 


59912 


 


12,8 


120046 


 


87358 


 


21,1 


Andel barn m/ekstra ress. til styrket tilbud alle bh .. .. 16,0 12,6 17,9 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


 Utgiftene pr. barn i barnehagen har økt med 12,4 % i perioden (økningen skjedde 


primært det siste året). Utgiftene har økt, til tross for at dekningen er redusert. De er 


en del høyere enn både kommunegruppen og fylkessnittet.  


 Andelen barn med barnehageplass har gått litt ned i perioden. Den er litt lavere enn 


både kommunegruppen og fylkessnittet. 


 Andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen har gått opp i perioden. Den er høye-


re enn kommunegruppen og en god del høyere enn fylkessnittet. 
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 Andelen barnehageledere med barnehagelærerutdanning har gått opp de siste årene, 


og i 2014 er andelen meget høy sammenlignet med andre kommuner.   


 Drøyt halvparten av barna går i kommunale barnehager. 


 Det er flere barn med behov for et styrket tilbud i ikke-kommunale barnehager, og 


ressursbruken per barn med et styrket tilbud er langt høyere i kommunale barneha-


ger. 


 


KULTUR 


Tabell 8 – Kultur – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA) 


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


KG 2 


2014 


Fylket 


2014 


Nto driftsutg for kultursektoren per innbygger 1952 2124 1783 2096 2287 


Nto driftsutg til folkebibliotek  20,6 19,2 22,3 16,1 11,5 


Nto driftsutg til idrett  2,0 16,1 2,2 9,9 10,0 


Nto driftsutg kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  14,2 9,0 10,5 14,5 22,2 


Nto driftsutg til musikk- og kulturskoler  38,8 34,4 42,6 22,0 14,7 


Nto driftsutg kommunale kulturbygg  6,4 6,1 6,6 10,1 7,6 


Ant frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd 37 32 28 1291 1101 


Kom. driftstilskudd til lag pr lag som mottar tilskudd 7622 10969 7571 18972 48916 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


 Utgiftene pr. innbygger til kultur har variert i perioden (lavest det siste året). De er 


noe lavere enn kommunegruppen og mye lavere enn fylkessnittet. 


 Kommunen sine driftstilskudd pr. lag som mottar tilskudd har variert i perioden. De 


er mye lavere enn kommunegruppen og svært mye lavere enn fylkessnittet. 


 


OPPSUMMERING  


Det har vært nedskjæringer innenfor skolesektoren. Samtidig går en meget stor del av un-


dervisningsressursene til spesialundervisning. Dette reduserer ressursinnsatsen til den ordi-


nære tilpassede opplæringen for hoveddelen av elevene, noe som kan gå ut over kvaliteten i 


den tilpassede opplæringen. Dette kan igjen generere et økt behov for spesialundervisning. 


 


Det overrasker oss at gjennomsnittlig gruppestørrelse i Bjerkreim er på nivå med fylkessnit-


tet, samtidig som utgiftene til undervisning per elev er betydelig høyere. I utgangspunktet 


skulle en tro at det var et nokså godt samsvar mellom gruppestørrelse og elevutgifter. Dette 


indikerer at det er andre forhold enn pedagogårsverkene i Bjerkreim som bidrar til at elevut-


giftene er høyere i Bjerkreim. 


 


Barnehageutgiftene (per barn) har økt en god del det siste året. Dette kan ha sammenheng 


med at det har vært en økning i ledere med førskoleutdanning. Bjerkreim har også høye ut-


gifter per barn i forbindelse med det styrkede barnehagetilbudet, og det er nokså mange 


barn som har et styrket barnehagetilbud.  
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LEVEKÅR 


PLE IE OG OMSORG  


Tabell 9 – Pleie og omsorg – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA) 


 Bjerkreim  
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


KG 2 
2014 


Fylket 
2014 


Nto driftsutg pleie & omsorg i % av kommunens utg  25,3 24,9 25,6 34,0 28,5 


Institusjoner - andel av nto driftsutg til plo, konsern 76,7 72,3 75,9 46,2 44,3 


Tjenester hjemmeboende, andel av nto driftsutg til plo 21,7 25,1 22,9 49,8 50,4 


Aktivisering, støttetj, andel av nto driftsutg til plo 1,6 2,6 1,2 4,0 5,3 


Nto driftsutg pr. innbygger, pleie- & omsorgtjenesten 13566 14332 14898 20364 14679 


nto driftsutg, pleie og omsorg pr. innbygger 80+ 319492 345427 367440 353180 424080 


Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutd 73 80 79 78 76 


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 22 24 26 25 16 


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 104 81 63 83 62 


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80+ 314 342 319 378 318 


Korrigerte bto driftsutg. pr. mottaker av hjemmetj 46451 67565 53336 222048 262717 


Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80+ 24,6 24,8 25,0 19,3 18,9 


Plasser i inst. og døgnbemannet bolig i % av bef. 80+ 25 25 25 29 30 


Andel beboere på institusjon under 67 år .. .. .. 5,2 14,0 


Andel beboere i institusjoner 80 år og over 83,3 78,6 88,5 76,4 67,4 


Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 10,3 13,8 10,3 17,3 20,1 


Andel plasser i skjermet enhet for personer m/demens 27,6 27,6 .. 27,2 29 


Korr. bto driftsutg, institusjon, pr. kommunal plass 1164207 1099379 1267310 992001 1144575 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


 Bjerkreim kommune har en høy dekning av institusjonsplasser, og har tilsynelatende 


høye utgifter per institusjonsplass. Samtidig ser vi at utgiftene til hjemmetjenester er 


svært lave. Dette skyldes at kommunen har en integrert turnusmodell og at de som 


arbeider på institusjon også er en del av hjemmetjenesten. Derfor har man ikke klart å 


skille disse utgiftene godt, i henhold til KOSTRA-rapporteringen.  


 Dersom vi ser på pleie- og omsorgsutgiftene totalt sett, skiller ikke utgiftsnivået i 


Bjerkreim seg ut i negativ retning. Bjerkreim kommune har lavere netto driftsutgifter 


per innbygger enn fylkessnittet, men litt høyere enn kommunegruppen.  


 Det vi imidlertid ser er at det har vært en klar utgiftsvekst de siste årene. Utgiftene 


pr. innbygger over 80 år har økt med 15 % i perioden, samtidig som andelen innbyg-


gere i denne gruppen har vært nokså konstant. 


 Andelen årsverk med fagutdanning har økt i perioden. Den er litt høyere enn både 


kommunegruppen og fylkessnittet. 


 


Et annet særtrekk ved Bjerkreim er at det er en relativt høy andel unge pleie- og omsorgs-


mottakere, dvs. mottakere som er yngre enn 67 år. I 2014 utgjorde denne gruppen drøyt 46 


prosent av pleie- og omsorgsmottakerne. Men det som er mest spesielt for Bjerkreim sin del 
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er den store veksten i denne type brukere. I 2007 var det 13 brukere under 67 år (17 prosent), 


i 2014 var det 66 brukere (46 prosent).  


 


Det er særlig bemanning med rett kompetanse som er utfordringen inne pleie- og omsorg, 


slik ledelsen ser det3. Å sikre rekruttering og beholde og videreutvikle ansatte er avgjørende 


for om kommunen skal lykkes i å gi innbyggerne rett hjelp til rett tid. Det er økende behov 


for dagsenter for demente. Kommunen har ikke et dagtilbud for demente i dag, noe man 


ønsker. Andre utfordringer som kan nevnes er: Innføring av velferdsteknologi, ønske om øk-


te stillingsstørrelser og hjemmerehabilitering i samarbeid mellom hjemmesykepleie og fysio-


terapeut.  


 


HELSETJENESTER  


Tabell 10 – Helsetjenester – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA) 


 Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


KG 2  
2014 


Fylket 
2014 


Nto driftsutg pr. innbygger, kommunehelsetjenesten 1851 1980 2174 3197 2058 


Nto driftsutg til forebyg. helsest- & skolehelsetj. pr innb 0-20 1848 1775 1591 2302 1898 


Legeårsverk pr 10 000 innbyggere 11,3 11,1 11,0 12,7 9,5 


Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år 74,3 69,6 53,3 163,6 92,5 


Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,38 0,39 0,42 0,37 0,58 


Gjennomsnittlig listelengde 1124 1178 1198 900 1233 


Reservekapasitet fastlege 120 127 125 112 105 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


 Utgiftene pr. innbygger til helsetjenester har økt i perioden. De er på nivå med fyl-


kessnittet, men mye lavere enn kommunegruppen. 


 Utgiftene til forebyggende helsestasjon og skolehelsetjeneste har gått ned i perioden. 


De er en del lavere enn fylkessnittet og en god del lavere enn kommunegruppen. 


 Kommunen har en god legedekning, med en betydelig reservekapasitet. 


 


RUS OG PSYKIATRI  


Tabell 11 – Rus og psykiatri – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA)  


 Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim  
2014 


KG 2  
2014 


Fylket 
2014 


Nto driftsutg tilbud til pers. m/rusprobl. pr. innb. 18-66 år 0 0 0 12 492 


Årsverk av psyk sykepleiere per 10 000 innb. (khelse+plo) 7,2 7,1 7,0 6,1 4,1 


Årsverk m/vidererutd i psyk helsearbeid per 10 000 innb 7,2 7,1 7,0 9,2 6,7 
 


 


  


                                                      
3 Dette er basert på sentrale styringsdokumenter og dialogmøte. 
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Kommentarer til tabellen: 


 Vi får opplyst at det ikke er noen som får rusverntjenester, men at flere har tilbud om 


det dersom de ønsker.  


 Enkelte har både rusproblemer og psykiske problemer, men får oppfølging fra psy-


kisk helsetjeneste.  


 


Psykisk helsetjeneste hadde totalt 144 brukere i løpet av 2014, og 81 som har hatt et mer 


langvarig og omfattende tjenestebehov (enkeltvedtak).  Ifølge årsmeldingen er mangel på bo-


liger med tilknyttet bemanning en hovedutfordring innenfor psykisk helsetjeneste.  «Vi har 


mangel på kommunale boliger og kun 50 % miljøarbeiderstilling (fordelt på psykisk helsetjeneste og 


avd. funksjonshemmede). Dette kan føre til at enkelte brukere får behov for døgntjenester i nær fram-


tid. Det vil gi store utfordringer. Spesialisthelsetjenesten bygger ned sine døgntilbud og organiserer 


seg via mobile innsatsteam som skal være behjelpelige med faglige utfordringer til kommunene4». 


 


BARNEVERN  


 


Kommentarer til tabellen: 


 Utgiftene pr. barn til barnevern fordoblet seg i perioden. I 2014 er de betydelig høyere 


enn landssnittet, men litt lavere enn Lund - som også ligger høyt. 


 Andelen barn med tiltak er redusert betydelig det siste året, og andelen barn med 


omsorgstiltak er nesten halvvert. Det er overraskende at utgiftene per barn har økt 


betydelig det siste året samtidig som andelen barn med omsorgstiltak (som regel de 


dyreste tiltakene) har gått ned. I møte med rådmannens ledergruppe er vi informert 


om at flere av de tyngste og mest kostnadskrevende tiltakene er avsluttet i 2015.  


 Andelen undersøkelser som er behandlet innen tre måneder er redusert de siste åre-


ne, og i 2014 er det en svært høy andel undersøkelser som ikke er behandlet innen tre 


måneder. En undersøkelse i barnevernet skal gjennomføres snarest, og senest innen 


tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. 


                                                      
4 Årsmelding 2014, side 31. 
5 Vi sammenligner her med Lund og landssnittet fordi det øvrige sammenlikningsgrunnlaget var mangelfullt. 


Tabell 12 – Sentrale barnevernindikatorer – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA)5 


 Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


Lund 
2014 


Norge 
2014 


Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år 4747 7358 9480 10237 8021 


Andel nto driftsutg til barn m/omsorgstiltak 31,9 40,8 53,0 72,6 54,7 


Andel barn med barnevernstiltak ift. innb 0-17 år 5,2 5,8 4,7 8,1 4,8 


Andel barn m omsorgstiltak ift. ant innb. 0-17 år .. 2,3 1,3 1,7 1,7 


Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 23,6 30 16,3 38,6 16,2 


Andel undersøkelser m/behandlingstid innen 3 mnd 54 50 46 48 79 


Andel barn med tiltak per 31.12. m/utarbeidet plan 66 54 50 47 83 


Andel meldinger som går til undersøkelse .. 80,7 72,5 92,8 79,2 


Andel undersøkelser som førte til tiltak 53,6 37,5 48,7 44,6 43,7 
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 Andelen barn med tiltaksplan er redusert de siste årene, og i 2014 manglet halvparten 


av barna en slik plan. 


 Tallene tyder på at arbeidsmengden er redusert det siste året (i alle fall i kvantitativ 


forstand). I 2013 var det 30 barn med undersøkelser eller tiltak per saksbehandler, 


mens i 2014 var det drøyt 16, dvs. på nivå med landssnittet. Lund skiller seg ut med 


svært mange barn per saksbehandler. 


 


SOSIALE TJENESTER (NAV) 


Tabell 13 – Sosialhjelp – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA)6  


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


Lund 


2014 


Landet 


2014 


Nto driftsutg. til sosialtjenesten pr. innb 20-66 år 972 1115 1134 2762 3504 


Andel nto driftsutg. til forebyggende arbeid 50,3 43,1 57,7 63,9 36,6 


Andel nto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp 49,7 56,9 42,3 36,6 47,8 


Andel nto driftsutg. til tilbud til personer med rusprobl 0 0 0 -0,6 15,6 


Andel sosialhjelpsmottakere ift. innb i alderen 20-66  2,6 2,6 2,5 5,1 4,2 


Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 2,7 3,4 2,5 1,8 .. 


Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 2,6 2,8 2,4 3,3 .. 


Sosialhjelpsmottakere m/stønad i 6 mnd eller mer 4 8 5 17 111 


Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innb 18-24 .. 4,3 4,7 5,1 .. 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


 Bjerkreim har få sosialhjelpsmottakere og lave sosialhjelpsutgifter, sammenlignet 


med andre. Men utgiftene har økt noe fra 2012 til 2014.  


 Det er relativt få unge sosialhjelpsmottakere i kommunen. I flere andre av våre eier-


kommuner ligger andelen unge sosialhjelpsmottakere mellom seks og åtte prosent. 


 


OPPSUMMERING LEVEKÅR 


Bjerkreim har relativt mange institusjonsbasert pleie- og omsorgstjeneste. Til tross for dette 


har ikke kommunen spesielt høye utgifter. Det har imidlertid vært en klar utgiftsvekst de sis-


te årene, men det er vanskelig å vite hvor den sterkeste økningen har kommet, fordi utgifts-


tallene ikke har vært godt nok skilt mellom institusjons – og hjemmetjenesten.  


 


Et annet særtrekk ved Bjerkreim er at andelen unge pleie- og omsorgsmottakere er relativt 


høy, og at antallet har økt kraftig fra 2007 til 2014. 


 


En annen utfordring innen pleie- og omsorgssektoren er å sikre bemanning med rett kompe-


tanse og gi et dagtilbud for demente. 


 


                                                      
6 Vi sammenligner her med Lund og landssnittet fordi det øvrige sammenlikningsgrunnlaget var mangelfullt. 
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Kommunen har per i dag ikke et dagtilbud for demente i dag.  Innenfor psykiske helsetjenes-


ter er mangel på boliger med tilknyttet bemanning en hovedutfordring, og man er redd dette 


vil kunne føre til økt behov for heldøgnstjenester. I begge tilfeller vil fraværet av denne type 


tjenester medføre behov for mer ressurskrevende tjenester. 


 


Barnevern. Utgiftene til barnevernet har nesten fordoblet seg fra 2012 til 2014. De innrappor-


terte KOSTRA-tallene indikerer at barneverntjenesten i Bjerkreim har betydelige utfordring-


er. Det er lang saksbehandlingstid i en rekke undersøkelsessaker og mange barn har ikke til-


taksplan. Dette kan bidra til at barna ikke får nødvendig hjelp til rett tid og at tiltakene ikke 


styres og evalueres i tilstrekkelig grad. Dette er en overraskende utvikling, tatt i betraktning 


at det er blitt færre barn per saksbehandler det siste året.  


 


Sosial. Bjerkreim har en meget lav andel sosialhjelpsmottakere. Det er sannsynlig at arbeids-


ledigheten vil øke i årene fremover, noe som vil kunne medføre at behovet for sosiale tjenes-


ter vil øke. I tillegg er det ikke usannsynlig at kommunen vil motta flere flyktninger i årene 


fremover. Dette vil kunne utfordre det kommunale integrerings- og mottaksapparatet, og 


øke behovet for sosiale tjenester. 


LANDBRUK, TEKNIKK OG MILJØ (LMT) 


 


PLAN OG FORVALTNING  


Tabell 14 – Plan og forvaltning – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA)7 


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


Lund 


2014 


Fylket 


2014 


Nto driftsutg til planlegging, k-minner, natur og nærmiljø, 


pr innb 


86 -145 362 575 835 


Alder for kommuneplanens arealdel 6 7 8 7 4 


Alder for kommuneplanens samfunnsdel 7 8 9 7 5 


Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål.  21224 31000 32300 21270 73025 


Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig 6433 6550 6750 2720 11069 


Snitt saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalender-


dager 


135 0 156 250 307 


Snitt saksbeh.tid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderda-
ger 


.. .. 344 .. 137 


Gj.snittlig saksbeh.tid for byggesaker m/3 ukers frist. Ka-


lenderdg 


11 10 14 8 22 


Gj.snittlig saksbeh.tid for byggesaker m/12 ukers frist. Ka-


lenderdg 


35 21 22 .. 42 


Andel søkn. om tiltak der komm. har overskr. lovpålagt 


saksbeh.tid 


13 5 7 0 7 


 


 


Kommentarer til tabellen: 


 Kommunen har i 2015 vedtatt en ny kommuneplan.  


 Gebyrene for private reguleringsforslag økte mye fra 2012 til 2013. Byggesaksgebyret 


har kun økt litt i perioden. Sammenlignet med fylkessnittet er gebyrene lave, men 


                                                      
7 Vi sammenligner her med Lund fordi det øvrige sammenlikningsgrunnlaget var mangelfullt. 
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høyere enn i Lund kommune. Gebyrene på disse områdene kan maksimalt utgjøre 


kommunenes selvkost for tjenestene. 


 Saksbehandlingstiden for private reguleringsforslag avhenger mye av kompleksite-


ten i planforslaget og innsigelser fra andre. Den vil derfor kunne variere ganske mye 


år for år. 


 Kommunens saksbehandlingstid for ordinære byggesaker (12 ukers fristen) har gått 


en god del ned i perioden. Den er mye lavere enn fylkessnittet. 


 


For plan- og byggesaker kan kommunen kreve inntil full selvkost for tjenestene. Dette gjel-


der det arbeidet som kommunen etter lovreglene kan ta seg betalt for. Kommunen opererer 


her ikke med full selvkost på områdene. 


 


I intervjuene med ledergruppen pekes det på at teknisk avdeling er et lite fagmiljø, noe som 


gjør enheten sårbare for sykemeldinger/utskiftninger osv. (tre ingeniører pluss leder.). Plan-


legging utgjør bare en liten del av dette.  


 


VANN,  AVLØP OG AVFALL  


Tabell 15 – Vann, avløp og avfall – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA)8 


Vann 


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


Lund 


2014 


Fylket 


2014 


Andel av befolkn. som er tilkn. kom. vannforsyning 
 


50,6 49,9 49,2 58,5 87,6 


Årsgebyr for vannforsyning  
 


3300 2700 2500 2849 2467 


Andel fornyet ledningsnett, snitt for siste tre år 
 


0 0 0 0 0,54 


Avløp 
 


     
Andel av bef. som er tilknyttet kom. avløpstj 


 
47,5 47,7 47,3 96,5 87,7 


Årsgebyr for avløpstjenesten  
 


5700 5400 4900 3960 2954 


Andel spillvannsnett med ukjent alder 
 


.. .. .. 0 11 


Andel fornyet spillvannsnett, snitt for siste 3 år 
 


.. .. .. .. 0,48 


Avfall 
 


     
Årsgebyr for avfallstjenesten  


 
2575 2500 2500 2427 2593 


Husholdningsavfall per innbygger  
 


387 384 396 367 .. 


Antall avfallstyper tilrettelagt for sortering 
 


.. 4 3 3 5 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


 Det er en lav tilknytning til det kommunale vann-nettet sammenlignet med fylkes-


snittet. Det samme gjelder avløpsnettet. Dette skyldes spredt bebyggelse.  


 Kommunen har det klart høyeste avløpsgebyret i sammenligningen. For vann- og av-


fallsgebyrene er det ikke de helt store forskjellene. Gebyrene på alle disse områdene 


vil normalt utgjøre kommunenes selvkost for tjenestene. Spredt bebyggelse, store av-


stander og få innbyggere vil bidra til høyere gebyr. 


 


                                                      
8 Vi sammenligner her med Lund fordi det øvrige sammenlikningsgrunnlaget var mangelfullt. 
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Iht. lovreglene bør kommunen ta seg betalt full selvkost for vann- og avløpstjenestene. For 


avfallstjenesten er full selvkost et lovkrav. Kommunen opererer her med full selvkost på om-


rådene. Avfallstjenesten utføres av det interkommunale selskapet Dalane Miljøverk. 


 


E IENDOMSFORVALTNING  


Tabell 16 – Eiendomsforvaltning – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA) 


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


KG 2 


2014 


Fylket 


2014 


Nto driftsutg. til kommunal eiendomsforv. per innb. 3511 4923 3868 5087 4117 


Utg. til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvm 517 699 556 829 809 


Utg. til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvm .. .. .. 916 804 


Utg. til vedl.holdsaktiviteter i kom. eiendomsforv. per kvm 22 18 18 80 77 


Utg. til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforv. per kvm 296 383 298 486 406 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


 Bjerkreim har relativt lave utgifter til kommunal eiendomsforvaltning, selv om det 


har vært betydelige årlige variasjoner.  


 Kommunen har lave utgifter til drifts- og vedlikeholdsaktiviteter. Det vises blant an-


net til at kommunen har en del nye bygg. I en tidligere forvaltningsrevisjon fant vi at 


i Bjerkreim, som for en del andre kommuner, ikke inneholder lønn til egne vedlike-


holdsarbeidere.  Hadde kommunen valgt å rapportere inn også lønn på dette områ-


det, ville utgiftene ha vært merkbart høyere 


 


En forvaltningsrevisjon som ble foretatt i 2013/2014 viste at vedlikeholdssituasjonen i Bjerk-


reim var relativt tilfredsstillende på kort sikt. Det ble samtidig konkludert med at vedlike-


holdssituasjonen på lang sikt var utfordrende. Begrunnelsen for dette var at det ikke fantes 


en samlet oversikt over tilstanden til bygningene, samtidig som ressursinnsatsen til vedlike-


hold ligger på et slikt nivå at etterslep vil akkumuleres.   


 


I en veileder fra KS vises det til et estimert årlig vedlikeholdsbeløp på kr 100 per kvm ved 30 


års levetid (og 170 ved 60 års levetid) dersom bygget skal opprettholde standarden. 


 


OPPSUMMERING  


Kommunen har relativt små fagmiljøer innenfor sektoren, noe som gjør at enkeltpersoner be-


sitter viktig nøkkelkompetanse, som igjen gjør at man er sårbare ved sykemel-


dinger/utskiftninger osv.   


 


Bjerkreim har lave utgifter til kommunal eiendomsforvaltning og vedlikehold, men god 


standard på bygningene. På sikt kan det likevel bygge seg opp et vedlikeholdsetterslep. For 


eiendomsforvaltning pr. kvm eide bygg er kommunens utgifter en god del lavere enn både 


kommunegruppen og fylkessnittet. Dette skal skyldes god standard på byggene, flere ganske 
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nye bygg og et godt forebyggende vedlikehold. Det fremkommer ellers ikke noe spesielt på 


områdene under LMT. 


KLIMA OG MILJØ 


 


KLIMA OG MILJØ  


Tabell 17 – Klima og miljø – Utviklingen og sammenligninger med andre (KOSTRA) 


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


KG 2  


2014 


Fylket 


2014 


Kommunale energikostn, per innbygger 865 1026 818 1139 730 


Energikostn. til førskolelokaler per barn i kom. barneh  1850 1870 2356 1513 1126 


Energikostn. til skolelokaler per elev i grunnskolen 2085 2531 1828 2371 1522 


Energikostn. til institusjonslokaler per beboer 0 0 0 19955 13504 


Husholdningsavfall per innbygger  387 384 396 .. .. 


Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse 40 40 43 48 42 


Andel levert til materialgjenvinning inkl biologisk beh 45 46 42 34 44 


Antall innbyggere per personbil 1,95 1,96 1,96 1,83 2,1 


Antall innbyggere per el-bil 1390 564 191 297 124 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


 Bjerkreim har lave energiutgifter per innbygger, men det tas forbehold om at innrap-


porteringen er korrekt. Innrapporteringen av energikostnader til institusjonslokaler 


er åpenbart ikke korrekt.  


 Energikostnadene per barn i kommunale barnehager har økt kraftig det siste året, og 


ligger langt over de kommunegruppene vi sammenligner med. 


 Andelen av husholdningsavfallet sendt til energigjenvinning eller levert til material-


gjenvinning har samlet sett vært stabilt i perioden. Den er omtrent som fylkessnittet 


og litt høyere enn kommunegruppen.  


 Kommunens biltetthet er omtrent som fylkessnittet og kommunegruppen. Andelen 


elbiler er en god del lavere enn fylkessnittet, men en god del høyere enn kommune-


gruppen.   


 


 


MÅL FOR KOMMUNENS KLIMA OG MILJØ  


Kommunen har som mål å bidra til å skape bedre klima og miljø. Dette skal skje gjennom å 


redusere klimautslippene. Det vises her til kommunens energi- og klimaplan. 
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TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONER OG TILSYN  


 


FORVALTNINGSREVIS JONER (HERUNDER SELSKAPSKONTROLLER ) 


 


Tabell 18 – Forvaltningsrevisjoner i forrige periode 2012-2015 


 


År Område Tema 


2012 Innkjøp Anskaffelser 


2013 Skole Skolemiljø 


2013 Eiendomsforvaltning Vedlikehold av kommunale bygninger 


2014 Økonomi Økonomistyring 


2015/ 
2016 


Skole Skolemiljø - oppfølging 


   


2013 Selskapskontroll Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 


2015 Selskapskontroll Dalane Miljøverk IKS 


2015 Selskapskontroll Lyse AS 
 


 


T ILSYN FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND (UTFØRTE OG PLANLAGTE ) 


 


Tabell 19 – Tilsyn fra fylkesmannen i tidsrommet 2013-2015  


 


År Avdeling (fylkesmannen) Tema 


2013 Utdanning Opplæringslova Kap 9a Psykososialt miljø 


2015 Helse og sosial Barneverntenesta Eigenevalueringstilsyn 
 


 


KOMMENTARER 


Både Rogaland Revisjon og Fylkesmannen i Rogaland arbeider for å unngå at parallelle til-


syn utføres. Det er også slik at utgangspunktet for forvaltningsrevisjonene og tilsynene er 


forskjellig. Revisjonen og kontrollutvalget er en del av den kommunale egenkontrollen, mens 


fylkesmannen skal sikre at kommunene følger nasjonale lover og vedtak.  


 


Innretningen er også forskjellig. Fylkesmannen sjekker i første regeletterlevelse av bestemte 


paragrafer innenfor bestemte tjenesteområder, dvs. om loven følges på området. Dette kan 


også være et tema innen forvaltningsrevisjon, men der er spennvidden i tematikk er langt 


større. Eksempler på tema innen forvaltningsrevisjon: Benchmarking, effektivitet, forenkling, 


forbedring, måloppnåelse, økonomistyring, samhandling, tjenestekvalitet, brukertilfredshet, 


evaluering av omorganisering og styringssystemer, internkontroll, regeletterlevelse osv. I til-


legg gjennomføres det enkelte undersøkelser og granskninger.  


 


En annen forskjell er at forvaltningsrevisjonen involverer en større del av kommunens orga-


nisasjon. I tillegg til ledergruppen er det vanlig å intervjue øvrige ansatte i ulike deler av or-


ganisasjonen og instanser kommunen samarbeider med. Mange av prosjektene inneholder 


intervjuer eller undersøkelser rettet mot brukerne av kommunes tjenester.  
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Det er dessuten flere områder fylkesmannen ikke driver tilsyn med. Et eksempel på dette er 


offentlige anskaffelser, der Rogaland Revisjon som regel blir bedt om å sjekke kommunens 


regeletterlevelse av lov om offentlige anskaffelser.  
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5 VEDLEGG 


 


Investeringsbudsjett i Bjerkreim kommune 


 


Tabell 20 – Investeringsbudsjett 2015-2019 
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Innleiing 


Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føra tilsyn med den 


kommunale forvaltninga, både administrativt og politisk. Kontrollutvalet er direkte underlagt 


kommunestyret, og har derfor ikkje tilsynsansvar for kommunestyret. 


Kontrollutvalet rapporterer òg til kommunestyret. Det skjer ved at rapportar m.v. vert sendt rett 


til kommunestyret med innstilling frå kontrollutvalet. Gjennom årsmeldinga gir kontrollutvalet ei 


samla oversikt over aktiviteten i året som gjekk. 


Måloppnåing 2015 


Kontrollutvalets arbeid 


Kontrollutvalet har i 2015 hatt 5 møte og har behandla i alt 34 saker. I tillegg kommer referat- og 


meldingssaker.  


Tilsyn med forvaltninga 


Som eit ledd i kontrollutvalets tilsyn med forvaltninga har kontrollutvalet i løpet av året invitert 
administrative leiarar til å orientera kontrollutvalet i aktuelle saker. Desse har orientert i 2015: 


23.02.15 Rådmann Ørjan Daltveit orienterte om klagesak  


20.04.15 Økonomisjef Tore Spangen orienterte om årsregnskap 2014 og skatteregnskap 


2014 


 Skatteoppkrevjar Dagfinn Myklebust orienterte om skatteregnskapet for 2015 


 Rådmann Ørjan Daltveit, levekårsjef Alf Kjølberg og barnevernsleiar Elise 


Sæstad Jacobsen orienterte om barnevern 


07.09.15 Rådmann Ørjan Daltveit og ordførar Marthon Skårland svarte på spørsmål i 


samband med oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 


16.11.15 Rådmannen Ørjan Daltveit orienterte om politimelding av kommunen.  


Ordførar Marthon Skårland orienterte om kommunen si handtering av jaktval. 


 


Rekneskap og revisjon 


Kontrollutvalet har ansvar for å sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. 


Kontrollutvalet er derfor blitt orientert om revisors planar for revisjonsåret 2015. I tillegg er 


rapportar om resultatet av revisjonsarbeidet behandla i kontrollutvalet. Oppdragsansvarleg 


revisor har vidare gitt eigenerklæring om uavhengighet til kontrollutvalet. 


Kontrollutvalet har i samsvar med årsplanen behandla desse sakene knytt til kommunens 


rekneskap og budsjett: 


 I møte den 20.04.15 behandla kontrollutvalet kommunens årsrekneskap med 
årsmelding for 2014, samt skatteregnskapet med kontrollrapport for 2014. 


 Kontrollutvalet har følgt opp utvalde merknader til årsrekneskapet i møte den 07.09.15. 


 


Kontrollutvalets eige budsjett og rekneskap 


Kontrollutvalet har i tråd med forskrift utarbeidd forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2016. 


Kontrollutvalets budsjettforslag kan bare endrast av kontrollutvalet sjølv, eller i den politiske 


behandlinga i formannskapet og kommunestyret. Budsjettet til selskapa som kommunen 


kjøper tenester frå, vert fastsett av styret/representantskapet.  
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Kontrollutvalet opptrer på vegne  av  kommunestyret  og  er  direkte  underordna  kommune-


styret.  Det er derfor av betyding for kommunestyret å vera kjent med kontrollutvalets vurdering 


av det økonomiske behovet til kontroll- og tilsynsarbeid.  Kontrollutvalets budsjett-forslag vert 


derfor sendt kommunen for framlegging i kommunestyret saman med kommunens samla 


budsjettforslag. 


For å følgja opp sitt budsjettansvar har kontrollutvalet behandla tertialvise rekneskaps- 


rapportar for eige budsjettområde. 


Forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalet skal sjå til at det årlig vert gjennomført forvaltningsrevisjon. Forvaltnings-


revisjonar skal gjennomførast i samsvar med vedtatt plan og innafor vedtatte budsjettrammer. 


Kontrollutvalet har i 2015 bestilt  


 ny gjennomgang av skulemiljøet i Bjerkreim  


Denne rapporten er utsett til 2016.   


Kontrollutvalet har bestemt at eigarskapskontrollen av Bjerkreim kommune, som i grunnen er 


ein selskapskontroll, skal gjennomførast i staden for forvaltningsrevisjon i 2016.  


Rapportar blir sendt kommunestyret for sluttbehandling.  


Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportar  


I løpet av 2015 har kontrollutvalet behandla oppfølging av tidlegare behandla rapport: 


 Økonomistyring 


 


Kontrollutvalet sender melding om oppfølging av rapportar til kommunestyret.  


Selskapskontrollar 


Kontrollutvalet har ansvar for å sjå til at det føres kontroll med  forvaltninga  av kommunens 


interesser i selskap m. m. (selskapskontroll). Selskapskontrollar skal gjennomførast i samsvar 


med vedtatt plan for selskapskontroll og innafor vedtatte budsjettrammer.  


Kontrollutvalet har behandla desse selskapskontrollane i 2015: 


 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS 
 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Dalane Miljøverk (DIM) IKS  
 


 
Det har ikkje vore tidlegare selskapskontrollar til oppfølging i 2015. 


 
 


Sett opp mot kontrollutvalets årsplan for 2015 er måla i det alt vesentlegaste nådd.  


Anna 


Som eit ledd i si rapportering til kommunestyret, utarbeidde kontrollutvalet årsmelding for 


2014 og årsplan for 2016.  


Medlemmar av kontrollutvalet ser det som viktig å vera representert på møter/fagkonferansar 


for kontrollutval, og har delteke på lokal konferanse på Sandnes i 2015. 
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Organisering 


Kontrollutvalets medlemmar 


Bjerkreim kommune har eit kontrollutval beståande av 5 faste medlemmar og 5 vara- 
medlemmar. Fram til valet hausten 2015 var desse medlemmer i kontrollutvalet: 


 
Medlemmer Varamedlemmer, numeriske 


Magne Vaule, leiar 1. Magnus Helland 


Brit Tengesdal, nestleiar 2. Aud Sissel Birkeland 
Geir Ove Tysland 3. Rune Eia 
Tyra Skårland 4. Arnold Helland 
Mauritz Bjerkreim 5. Jan Tore Skårland 


 
 
Etter valet hausten 2015 består kontrollutvalet av desse medlemmene: 
 
 Medlemmer:          Varamedlemmer, personlige 


Magne Vaule (Ap), leiar Jostein Merkesdal (Ap) 


Aslaug Undheim (V), nestleiar Ernst Herredsvela (V) 
Geir Ove Tysland (Sp) Andreas Osland (Sp) 
Tyra Skårland (H) Øyvind Søyland (H) 
Brit Tengesdal (FrP) Astrid Braut Eikeland (Frp) 


 
 
Administrasjon 


Kontrollutvalet har eigen administrasjon for at utvalet skal vera uavhengig av den kommunale 


administrasjonen.  Det er Rogaland Kontrollutvalgssekretariat som har administrasjons-


ansvaret for kontrollutvalet i Bjerkreim. Sekretariatet har 3 tilsette, der ein av desse arbeider 


spesielt mot kontrollutvalet i Bjerkreim. Kontrollutvalets administrasjon har ansvar for at 


utvalets saker er tilstrekkelig utgreidd og at vedtak blir følgt opp. 


Bjerkreim kommune kjøper sine revisjonstenester frå Rogaland Revisjon IKS. Revisor har 


møte og talerett på kontrollutvalets møter, og har vore til stades på møta.  


Ordførar har òg  møte- og talerett på kontrollutvalets møter, og har vore til stades på dei fleste 


møta i 2015. 


 
 


     Vikeså, 15. februar 2016 
 
 
 
 
Magne Vaule Aslaug Undheim 
Leiar Nestleiar 


 
Geir Ove Tysland Tyra Skårland Brit Tengesdal 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur 
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Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Arkivkode : 217 


Saksnr. : 16/00290 


Statusoversikt over kontrollutvalet sine saker - februar 2016 


 


 


Saker1 frå bestilling til behandling i kontrollutvalet 


Forvaltningsrevisjonar 
Vedtatt 


sett i gang 
Estimert 
tidsbruk 


Status/for-
venta ferdig 


Merknader 


1. Skulemiljøet i Bjerkreim II 01.06.2015 150 t  Møtet i april 25..04.2016 


2. Bygg/byggesaker    Utkast til mandat for gjennomføring ligg føre 


Selskapskontrollar 
    


1. Eigarskapsforvaltning 25.11.2013 150 timar 2016  


Andre saker    
 


1. Overordna analyse 23.02.2015 50 timar 15.02.2016 Til behandling i dette møtet  


Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Planlagt 


følgd opp 
Kommentarar 


1.       


Selskapskontrollar      


1. Dalane Miljøverk IKS 07.04.2014 20.04.2015 Kst: 23.09.2015   


2. Lyse Energi AS (SK m/FR) 08.09.2014 07.09.2015 Kst: 23.09.2015  Tidspunkt er ikkje fastsett enno 


Andre saker til oppfølging      


1.       


Saker som er avslutta 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Følgd opp 
av K.utv. 


Kommentarar 


1.       


Selskapskontrollar      


1.       


Andre saker til oppfølging    
  


1.       


 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 


                                                 
1 Opplysningar vedrørande ei sak som er nye til dette møtet, vert skrive med kursiv. 





		Saker  frå bestilling til behandling i kontrollutvalet

		Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging

		Saker som er avslutta






 


 


Bjerkreim 
kommune 


 
 


Saksbehandlar Torunn Ivesdal Gjedrem sekretær/arkivansvarleg 


ArkivsakID: 15/484  


Arkivkode: FE - 040, TI - &58  


   
 


Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 
 
 


Saksnummer Utval Møtedato 


038/15 Kommunestyret 23.09.2015 


 
Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak: 
Kommunestyret tek oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 til orientering. 


 


 
23.09.2015 Kommunestyret 
Kontrollutvalet sitt vedtak i sak 25/15 blei samrøystes vedtatt. 


 
KST- 038/15 Vedtak: 
Kommunestyret tek oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 til orientering. 


 


 
 
  







Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 
 
 


Saka gjeld: 
Melding ang. oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 er oversendt frå kontrollutvalet til 
kommunestyret til orientering. 


 


 


Faktiske opplysningar: 
Kontrollutvalet har gjort følgjande vedtak: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 til orientering. 


Saka vert vidaresend kommunestyret i Bjerkreim til orientering. 


 


 
Vedlegg: 
Dok.nr 


 
Tittel på vedlegg 


127037 Saksframlegg sak 25/15 Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 
127036 Vedtak sak 25/15 Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 
127038 Samleliste politske vedtak 1. halvår 2015 


 
 


 


 


 





