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6/15 Godkjenning av protokoll frå møte 23. februar 2015 

Arkivsak-dok.  13/00050-19 
Arkivkode.  033 
Saksbehandler. Jane Døskeland Idland 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 20.04.2015 6/15 

Protokoll frå møte den 23. februar 2015 vert lagt fram for kontrollutvalet til endelig 
godkjenning. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 23. februar 
2015. 

SANDNES, 26.02.2015 

Jane Døskeland Idland 
Førstekonsulent 

Vedlegg:  
Protokoll Kontrollutvalet i Bjerkreim 23.02.2015 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 

Tilbake 
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7/15 Uttale til årsrekneskapet for 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00048-8 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 20.04.2015 7/15 
 
Bakgrunn:  
Iht. Forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalet gi uttale om årsrekneskapen før den 
vert vedtatt av kommunestyret . Uttalen gis til kommunestyret, men kopi av uttalen skal vera 
formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas omsyn til den før dette organet gir innstilling 
om årsrekneskapen til kommunestyret. Rekneskapen må derfor først leggjast fram for 
kontrollutvalet.  
 
Etter kontrollutvalgsforskriften §8 skal og kontrollutvalet òg sjå til at revisors merknader i 
forhold til rekneskapet (årsoppgjernotatet) vert fylgt opp.  
 
Saksutredning:  
Driftsrekneskapet for 2014 viser et positivt netto driftsresultat på 3,690 mill. kr., som utgjer 
1,8 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat bør etter nye berekningar som hovudregel 
utgjera minst 1,75 % av driftsinntektene for at den økonomiske situasjonen skal sjåast på som 
tilfredsstillande. Kommunens driftsutgifter overstiger inntektene med 4 mill. kr, og det er 
budsjettert med eit negativt netto driftsresultat på 0,8 mill. kr. Inkludert i drift ligga utbytte og 
utbetalingar på 2,9 mill. kr frå Lyse AS, noko som viser at kommunen er sensitiv for 
endringar i utbytte- eller rentevilkår. Revisor poengterer at kommunen må fortsetja arbeidet 
med  å tilpassa driftsnivået i forhold til inntektene.  
 
Det vert vist til orientering i møtet for nærare gjennomgang av kva som ligg bak årets resultat.  
 
Revisjonsmelding og andre merknader frå revisjonen.  
Revisor har gitt revisjonsmelding for 2014 med atterhald om at det ikkje er anordna påløpt, 
ikkje utbetalt løn, jf. KRS m. 7 og kommuneloven § 48 nr 2.  
 
Revisor utarbeider i tillegg eit årsoppgjernotat, der framlagt årsrekneskap/årsmelding og 
revisjonen gjennom året vert summert opp. Dette vil danna grunnlaget for ei evt. oppfølging 
frå kontrollutvalet i hht §8. Revisor poengterer at merknader frå revisor undervegs i året i stor 
grad har blitt retta opp undervegs.  
 
Moment som kan vera verd å merka seg elles er: 

• Rutinar for sosialhjelputbetalingar vert sett på som tilfredsstillande, med unntak av at 
fullstendige nam følgjer med objektnumra i rekneskapssystemet. Dette er ikkje i samsvar 
med personopplysningslovas bestemmelsar, og må endras slik at kun objektnumra går 
fram. 

• Kommunen har ikkje anordna påløpt, ikkje utbetalt løn i 2014, slik at denne vert belasta 
2015-rekneskapet. Forholdet antas ikkje å ha vesentlig resultateffekt, idet praksis var lik i 
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fjor. Balansen blir likevel ufullstendig. KRS nr. 7 og kommunelova § 48 nr. 2 krev at alle 
kjente utgifter og inntekter i året skal takast med i årsrekneskapet for vedkommande år. 

 
Revisor uttaler til slutt i årsoppgjernotatet at det ikkje er uteståande forhold som kontroll-
utvalet plikter å følgja opp. Kontrollutvalet kan likevel sjølv gjera ei sjølvstendig vurdering på 
dette punktet.  
 
Kontrollutvalet er gitt anledning til å knyta kommentarar til årsrekneskapen. Dersom 
kontrollutvalet ønskjer å knyta spesielle kommentarar til rekneskapet ut over forslag til vedtak 
må desse innarbeidast i kontrollutvalets vedtak. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim har ingen kommentarar til det framlagde 
årsrekneskapet for 2014 ut over det som går fram av revisor sitt 
oppgjørsnotat og revisjonsberetning. 
 
Kontrollutvalet vil følgje opp utvalde merknader i revisor sitt oppgjørsnotat 
hausten 2015. 
 

 
 
 
SANDNES, 16.02.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
Vedlegg:  

Revisjonsberetning 2014 - Bjerkreim 
Årsoppgjørsnotat 2014 - Bjerkreim 
Årsrapport 2014 
Hovedoversikter 2014 
noter 2014 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
 

Tilbake 
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8/15 Orientering frå administrasjonen - barnevern 

Arkivsak-dok.  13/00053-3 
Arkivkode.  030 
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 20.04.2015 8/15 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalet har ønskja å invitera den som er ansvarleg for barnevern til dette møtet. 
Utvalet ønskjer ei orientering knytt opp til Fylkesmannens påpeikingar om fristoverskridelser, 
økonomien i barnevernet og organisering elles. Kontrollutvalet ønskjer også ei generell 
anledning til å stilla spørsmål. Kontrollutvalet ber òg om å få tilsendt brev frå Fylkesmannen 
ang. fristoverskridelser.  

Saksutredning: 
Rådmannen har gitt tilbakemelding til sekretariatet om at det vil bli orientert i møtet. Brev frå 
Fylkesmannen med kommunens tilsvar ligg og ved. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rådmannens utgreiing til orientering. 

SANDNES, 18.03.2015 

Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

Vedlegg: 
• Brev frå FM vedrørende manglande overhalding av tidsfristar og oppfølging av 

fosterheim i barnevernstenesta
Svar frå kommunen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 

Tilbake 
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9/15 Skatterekneskapet for 2014 med kontrollrapport 
frå Skatteetaten 
 
Arkivsak-dok.  13/00049-12 
Arkivkode.  232  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 20.04.2015 9/15 
 
Bakgrunn:  
Kommunane har ansvar for skatteinnkrevjing og føring av skatterekneskap (skatteoppkrevjar-
funksjonen), mens Staten v/Riksrevisjonen har ansvar for revidering av skatterekneskapet. 
Riksrevisjonen byggjer sin revisjon på dei stadlege kontrollane som Skatteetaten 
gjennomfører. Kontrollavdelinga gir årleg rapport til Riksrevisjonen med kopi til 
kommunestyret og til kontrollutvalet.  
 
Saksutredning 
Fleire kommunar legg skatteoppkrevjaren si melding fram for kommunestyret så snart denne 
er ferdigstilt. Saka vert ikkje lagt fram for behandling i kontrollutvalet før kontrollrapporten 
frå skatteetaten ligg føre.  
 
Bjerkreim kommune hadde i 2014 ein samla skatteinngang (etter marginavsetning) på 289 
413 mill. kr. Det er ein auke på 0,9 % samanlikna med fjoråret. Av dette utgjer kommunens 
del av skatteinngangen 64,2 mill. kr., noko som er ein auke på 1,03 %.  
 
Restansar på forskotsstrekk og arbeidsgjevaravgift er kraftig redusert. Dette skuldast eitt 
NUF-selskap som vart registrert i Bjerkreim, men som ikkje skulle vore her. Selskapet er 
konkurs. Solidaransvar er blitt gjort gjeldande og hovudstol og forseinkingsrenter er betalt. 
 
Det er nå etablert ei felles interkommunal kontrollordning, saman med kommunane 
Hjelmeland, Rennesøy, Forsand, Eigersund, Sokndal og Bjerkreim, som har inngått avtale 
med Stavanger Kemnerkontor om å utføra slike kontroller frå 2014. Bjerkreim sin del er på 10 
% og det er gjennomført 5,3 % arbeidsgjevarkontrollar. Krav til gjennomførte kontrollar er 
dermed oppfylt.  
 
Skatteetaten har gjennom kontrollhandlingar i 2014 gitt pålegg og tilrådingar som er «meddelt 
skatteoppkrevjaren i rapport av 16. juli 2014. Etter kontroll av arbeidsgjevarkontrollordninga 
er det sendt kopi av rapport til Skatteoppkrevjaren i Eigersund/Bjerkreim 24. oktober 2014.» 
Skatteetaten har ut over dette ingen spesielle merknader. 
 
Kontrollutvalet kan bare ta sjølve rekneskapet til orientering. Revisjonshandlingane knytt til 
dette rekneskapet er ei statleg oppgåve. Kontrollutvalet har likevel ei tilsynsrolle i høve til 
skatteoppkrevjar, og kan om ønskeleg kommentera organisering av arbeidet m.v.  
 
Skatteoppkrevjar vert invitert til møtet for å gå nærare gjennom detaljane i rapporten og svara 
på spørsmål. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek skatterekneskapet for 2014 med 
kontrollrapport frå Skatteetaten til orientering. 
 
Saka vidaresendast kommunestyret til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 11.02.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
Vedlegg:  
Kontrollrapport 2014 frå Skatteetaten  
Årsrapport 2014 skatt 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
 
           Tilbake 
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10/15 Rapport selskapskontroll: Dalane Miljøverk IKS 
(DIM) 
 
Arkivsak-dok.  14/00005-9 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 20.04.2015 10/15 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalet bestilte selskapskontrollen «Dalane Miljøverk IKS», heretter forkorta DIM, i 
møte den 07.04.14. Bestillinga er gjort i samarbeid med alle eigarkommunane i DIM.  
 
Formålet med prosjektet har vore å «gjennomføra kontroll med forvaltninga av 
eigarinteressene i DIM (eigarskapskontroll} og forvaltningsrevisjon av utvalde områd.» 
 
Ut frå dette vedtok kontrollutvalet å sjå nærmare på følgjande problemstillingar: 

• Korleis er selskapet styrt?  
• Korleis er eigarane sin oppfølging av selskapet lagt opp?2  
• Blir selskapet sine aktiviteter rapportert i tråd med lover og regler?  
• Praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?  
• Korleis handterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?  
• Praktiserer selskapet sjølvkostreglar for hushaldsavfall?  
• Er det et tilfredsstillande skilje mellom hushaldsavfall og næringsavfall?  
• Korleis foretas eigaroppfølginga av dotterselskapet?  
• Korleis vert avtaler og transaksjoner mellom morselskap og dotterselskap handtert? 
• Kva for økonomisk risiko har eigarkommunane for drift og investeringar i selskapets 

dotterselskap og andre eigde selskap? 
• Korleis er eigarane sin oppfølging av selskapet lagt opp, mellom anna korleis kommunane 

utøver eigarskapet gjennom representantskapet? 
 

Saksutgreiing 
Kontrollutvalet har mottatt rapport frå den gjennomførte selskapskontrollen, som nå vert lagd 
fram til behandling i kontrollutvalet, med innstilling til kommunestyret. 
 
Rapporten bygger på informasjon frå styret, daglig leder, eigarrepresentantar, rekneskaps-
revisjon og ny ekstern revisor i tillegg til dokumentgransking. 
 
Revisors hovudbodskap er følgjande: «Vi har ikke anmerkninger som går på den formelle 
styringen av selskapet, men det mangler strategiplan, styreinstruks, styrets egenvurdering og 
etiske retningslinjer. Selskapets praktisering av selvkostreglene anses tilfredsstillende, men vi 
har noen merknader som går på selve rapporteringen. Representantskapet utøver sin 
myndighet i tråd med lovregler og selskapsavtalen. Eierne har ikke utarbeidet en 
selskapsspesifikk eierstrategi overfor selskapet.» 
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I rapporten kjem det fram følgjande funn: 
1. Korleis er selskapet styrt?  
Gjennomgangen viser at det ikkje er utarbeidd strategiplan, styreinstruks, eigenvurdering og at 
fire av sju styremedlemmer er ikkje registrert i KS sitt styrevervregister. Revisor har elles 
ingen merknader på den formelle styringa av DIM.  

 
2. Korleis er eigarane sin oppfølging av selskapet lagt opp? 
I følgje revisor utøver representantskapet sin myndighet i tråd med lovregler og med 
selskapsavtalen. Revisor etterlyser ein selskapsspesifikk eigarstrategi, som vil utdjupa 
eigarane sine krav og forventningar til selskapet. Denne strategien bør utarbeidast av 
eigarkommunane saman, noko som også kan sjåast i samanheng med ny kommunestruktur og 
evt. omorganisering av selskapet. 

 
3. Blir selskapet sine aktiviteter rapportert i tråd med lover og regler?  
Selskapets KOSTRA–rapportering er i følgje revisor mangelfull. DIM har ikkje lagt inn 
opplysningar på vegne av eigarkommunane i KOSTRA–rapporteringa, men selskapet sjølv 
meiner å ha kvittering på at dette er i orden. Revisor anbefaler at DIM for seinare år gir 
eigarkommunane nødvendige data for registrering her.  

 
4. Praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser og offentligheit?  
Selskapet fører ikkje protokoll ved anskaffelser/kjøp, og det er brot på lovreglane om 
offentlige anskaffelser. DIM har utfyllande informasjon om selskapet på sine nettsider, men 
revisor anbefaler at selskapsavtalen, styresaker, årsberetningar og årsrekneskap vert lagt ut her 
for å utøve større grad av offentligheit. 

 
5. Korleis handterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?  
Revisor påpeiker spesielt at DIM ikkje har utarbeidd etiske retningsliner. I følgje revisor vil 
etiske retningsliner opne for diskusjonar og erfaringsutveksling før evt. problem oppstår.  
 
6. Praktiserer selskapet sjølvkostreglar for hushaldsavfall?  
I følgje revisor er praktiseringa av sjølvkostreglene tilfredsstillande, men revisor anbefaler at 
selskapets sjølvkostnote i rekneskapet også viser dekningsgraden. I følgje revisor ser det ut 
som DIM kan ha hatt godt anslag på gebyrsatsar og sjølvkost, sidan over/underskot for 
hushaldsavfall dei siste åra har vært små. 

 
7. Er det et tilfredsstillande skilje mellom hushaldsavfall og næringsavfall?  
Næringsavfall (inkl. septik- og slamtømming) er i følgje revisor skilt ut for seg.  

 
8. Korleis foretas eigaroppfølginga av dotterselskapet? 
I følgje revisor blir eigaroppfølginga av dotterselskapet Svaaheia Avfall AS gjort av styreleiar 
i DIM, som også er eigarrepresentant. I utgangspunktet skal ein slik eigarpresentasjon 
unngåas, då man ikkje skal blanda eigar- og styrerollen. . Revisor viser likevel til aksjonær-
avtalen, som regulerer forholdet mellom eigarane. Sjølve oppfølginga skjer på generalforsam-
lingar og ved orienterande saker om dotterselskapet på styremøte i DIM. 

 
9. Korleis vert avtaler og transaksjoner mellom morselskap og dotterselskap handtert? 
Det er tre avtalar mellom DIM og dotterselskapet: leigeavtalar, personell og diverse 
funksjonar, som alle har blitt styrebehandla i begge selskapa. Timeprisane er «moderate», men 
har ikkje blitt vurdert av uavhengig tredjepart, noko som ifølgje revisor med fordel kunne vore 
gjort. 
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10. Kva for økonomisk risiko har eigarkommunane for drift og investeringar i 
selskapets dotterselskap og andre eigde selskap? 

DIM har eigarskap i Svaaheia Avfall AS, Forus Energigjennvinning 2 AS og Rekom AS. 
Risikoen er avgrensa til investert kapital og det kan bli bedt om å investera meir kapital om 
det går dårlig i selskapa. Eigarkommunane i DIM har same økonomiske risiko som DIM. 

• Svaaheia Avfall AS: Det er liten økonomisk risiko knytt til dotterselskapet, då det går godt i 
selskapet og eigenkapitalen er styrkt. 

• Forus Energigjenvinning 2 AS: Selskapet hadde dårlige resultat i 2013 og det vert venta betring 
komande år. Revisor poengterer at dei ikkje har gjort ei nærare risikovurdering ut over det som går 
fram av offentlig informasjon og informasjon frå DIM. Dotterselskapet er oppretta for å fordela 
risiko for avslutning og etterdrift av deponiet, men har i følgje revisor fram til nå medført at 
eigarane har gått glipp av inntekter. 

• Rekom AS: Liten risiko sidan eigardelen er liten beløpsmessig. 

 
DIM har pr. i dag ikkje eigarskap i andre selskap. Det er imidlertid styrevedtak på 
oppretting av 

• Svåheia Eiendom AS: - nytt eigedomsselskap. Revisor påpeiker her nødvendige 
endringar som må gjerast i DIM sin selskapsavtale. Bl.a. vert det peika på  at 
dersom selskapet vert stifta og DIM blir eineeigar - og deretter overfører 
eigedomsselskapet til deltakarkommunane - kan dette få skattemessige 
konsekvensar.  

11. Korleis er eigarane sin oppfølging av selskapet lagt opp, mellom anna korleis 
kommunane utøver eigarskapet gjennom representantskapet? 

Eigarkommunane utøver myndighet i selskapet gjennom representantskapet, jfr. IKS – loven § 
7. Representantskapet behandlar rekneskap, budsjett, økonomiplan og andre saker. Det er 
utarbeidd ein selskapsavtale, men ikkje ein spesifikk eigarstrategi som utdjupar krav og 
forventingar. I følgje revisor utøver representantskapet sin myndighet i tråd med lovregler og 
med selskapsavtalen. 

 
Oppsummert anbefaler revisor følgjande: 

• Selskapet bør utarbeida ein strategiplan. Styret bør utarbeida ein styreinstruks og foreta 
ei årlig skriftlig eigenvurdering. Heile styret bør registrera seg i KS sitt styrevervregister. 
Selskapet bør utarbeida etiske retningsliner.  

• Selskapet bør sjå til at lovreglar om offentlige anskaffelser alltid vert følgt. Selskapet bør 
legge ut fleire aktuelle dokument på sine nettsider. Dette vil gjere den offentlige 
informasjonen om selskapet lettare tilgjengelig.  

• Sjølvkostnoten til årsrekneskapet bør også vise dekningsgraden.  
• Eigarkommunane bør vurdera om det er behov for å utarbeida ein selskapsspesifikk 

eigarstrategi overfor selskapet.  

 
For utfyllande opplysningar og kommentarar vert det vist til rapporten. 
 
Eigarane, representert ved representantskapets leder og selskapets leiar har fått høve til å 
uttala seg til rapporten.  
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Det gis tilbakemelding om at Sokndal har starta ein prosess knytt til eigarskap, mens det ikkje 
ligg føre informasjon frå Bjerkreim og Eigersund. Representantskapet vil også sjå til at styret 
får på plass styreinstruks, eigenvurdering og etiske retningsliner. 
 
Daglig leiar i DIM har gitt desse kommentarane til rapporten (oppsummert): 

• KOSTRA – rapportering: Daglig leiar viser til at DIM aldri har fått tilbakemelding frå SSB om feil eller 
manglar ved rapporteringa. Dei har heller ikkje registrert at eigarkommunane har påpekt manglar.  

• Offentlig anskaffelser: Daglig leiar opplever at det er urimelig å kalla det brot på anskaffelses-
regelverket når det ikkje blir lagd protokollar ved anskaffingar under kr. 100.000,- DIM kan redegjera 
for alle kjøp og ved større driftsmessige innkjøp blir det lagt frem tilbodsprotokoller som 
orienteringssak. 

• Eigarstyring dotter Svaaheia Avfall AS: I følgje daglig leiar er det ingen interessekonflikt mellom 
selskapa, og ein ser derfor ingen grunn til å blanda inn 3. part og viser til at det er regulert i Aksjeloven. 

• Økonomisk risiko: Daglig leiar viser til at når DIM i si tid gjekk inn i delt eigarskap i Svaaheia Avfall, 
var det nettopp pga. betydelig risiko for å stå aleine med drifta av eit «lite» deponi. Kommentaren om at 
«eigarane har gått glipp av større inntekter» meiner han er høyst spekulativ. Selskapet er av den 
oppfatning at det er samarbeidet og det delte eigarskapet som har gitt gode resultat. Det er i følgje 
dagleg leiar ikkje godt å seie kva «aleinegang» hadde ført til. 

Alle problemstillingane som kontrollutvalet bestilte er svart på i rapporten. Sekretariatet 
føreset at rapporten vert følgt opp etter same mal som for forvaltningsrevisjon, jfr. forskrift 
om kontrollutvalg § 12. Kontrollutvalet ber derfor om tilbakemelding på oppfølging av 
kommunestyrets vedtak ca. 6 månader etter kommunestyrets behandling. Sak om oppfølging 
av rapporten vert vidaresendt kommunestyret etter behandling i kontrollutvalet. 
 
Kontrollutvalets saksutgreiing og innstilling skal fremjast direkte til kommunestyret. 
 
 
KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA FØLGJANDE 

VEDTAK: 
 

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

 
 
SANDNES, 14.01.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

Vedlegg:  
RR Selskapskontroll 2015 Dalane Miljøverk 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur.   Tilbake 
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11/15 Sak frå innbyggjar ang. skuleskyss m.v. 
 
Arkivsak-dok.  13/00301-39 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 20.04.2015 11/15 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet har fått tilsendt brev frå ein innbyggjar i Bjerkreim.  
 
Dei tilsende dokumenta (vedlegg) er unntatt offentligheit. Opplysningar unntatt offentligheit 
er ikkje nemnt i denne saksutgreiinga, det vert her vist til vedlegga. Kontrollutvalet vel sjølv 
om det vil bli naudsynt å lukka møtet under behandling av saka, i så fall er dette knytt til 
Koml. § 31 nr. 41. 
 
Oppsummert ber avsendaren kontrollutvalet om følgjande:  
 
Det vert utført lovlighetskontroll av: 

• Kontrollutvalgets eget vedtak i sak 14/14 vedr. skolemiljøet 
• Vedtak i sak vedr. søknad om dekning av skyssutgifter/skolepenger 

 
Kontrollutvalet bes både om å vurdera dei sakene som er presentert med omsyn til lovlighet 
og om å fatta nytt vedtak som bidrar til at kommunestyret ryddar opp i følgjande: 

• Rune Andersen, Bodil Heskestad og rektorene ved Bjerkreim og Vikeså skoler kommer med en 
uforbeholden innrømmelse og beklagelser av sin feilaktige lovforståelse og behandling av xxxxx 

• De samme med tillegg av ordfører og varaordfører kommer med en offentlig innrømmelse i Dalane 
tidende der ansvaret for feilene plasseres på rette personer og nivå.  

• Kontrollutvalgssak 14/14 tas opp til ny behandling i kontrollutvalget for framlegging til 
kommunestyret 

• Sak om dekning av utgifter til skyss og skoleutgifter behandles på ny, med en innstilling om full 
dekning 

• Kontrollutvalget kommer med forslag til kommunestyret om hvordan Bjerkreim kommune skal 
forholde seg til rektorer, fungerende rådmann Berit Heskestad og kommunalsjef Rune Andersen 
når disse som bevisst underkjenner elevers rettigheter og dermed misbruker sin stilling både 
overfor elever, foresatte og politikere. Ved å underkjenne elevenes rettigheter har de nevnte 
personer ansvaret for at det er oppstått alvorlige konflikter i befolkningen og at kommunen er påført 
store utgifter og omdømmetap. Dette i tillegg til de store skadene barna har blitt påført gjennom 
dette. 

 
Saksutredning: 
 
Om lovlighetskontroll: 
Begrepet lovlighetskontroll er i kommunelovas § 59 definert slik: 
  

1 4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det. 
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«59.Lovlighetskontroll, opplysningsplikt m.v. 

1. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser 
truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for 
departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Det samme gjelder avgjørelser om møter skal 
holdes for åpne eller lukkede dører, jf. § 31, og avgjørelser om habilitet. Avgjørelser om ansettelse, 
oppsigelse eller avskjed er ikke gjenstand for lovlighetskontroll. Spørsmål om det foreligger brudd på 
bestemmelser gitt i eller i medhold av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser kan heller ikke 
gjøres til gjenstand for lovlighetskontroll. 
2. Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis 
dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet. 
3. Krav om lovlighetskontroll medfører ikke at iverksettelsen av den påklagede avgjørelsen utsettes 
med mindre det organ som har truffet avgjørelsen, kommunalt eller fylkeskommunalt organ overordnet 
dette eller departementet fatter slikt vedtak. 
4. Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen 

a. er innholdsmessig lovlig, 
b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og 
c. er blitt til på lovlig måte. 

Departementet skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig. 

5. Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll. 
6. Departementet kan kreve at kommunen og fylkeskommunen gir opplysninger om enkeltsaker eller 
sider av kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Departementet har rett til innsyn i alle 
kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter. 
7. Departementet fastsetter nærmere regler om tidsfrister for krav om lovlighetskontroll.» 
 
Som det går fram her er det medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget som kan be om 
lovlighetskontroll2. Sekretariatet går ut frå at det med «lovlighetskontroll» i dette tilfellet vert 
sikta til kontrollutvalets ansvar for å føra tilsyn med forvaltninga gjennom m.a. på vegne av 
kommunestyret å sjå til at forvaltninga overheld gjeldande lovar og føresegner og elles retter 
seg etter vedtak i kommunestyret, jfr. kommunelovas § 77.4.  
 
Generelt om kontrollutvalets ansvar og oppgåver: 
Kontrollutvalet har bare plikt til å behandla saker som kommer frå kommunestyret eller 
revisor. Når det gjeld andre saker må utvalet sjølv bestemma om saka fell inn under utvalets 
kontroll og tilsynsoppgåver og om utvalet ønskjer å prioritera saka3. Dette inneber også at 
kontrollutvalet ikkje skal behandla enkeltsaker (enkeltsakene skal behandlast av det organet 
som desse høyrer til under). Kontrollutvalet kan heller ikkje fatta vedtak som binder 
forvaltninga4. Kontrollutvalet må derfor vidaresenda innstilling til kommunestyret om å fatta 
bindande vedtak.  
 
Privatpersonar kan likevel melda frå til kontrollutvalet om saker, men dei kan ikkje krevja at 
kontrollutvalet behandlar bestemte saker5 Sjølv om kontrollutvalet ikkje skal behandla 
enkeltsaker, kan desse likevel ofte nyttast av kontrollutvalet som ein innfallsvinkel til eit 
saksområde som det er ønskjeleg å undersøka nærare i kommunen.  
 
  

2 Jfr. «Kommuneloven m/kommentarer 2011 s. 475 
3 Jfr. Vedlegg 1 til rundskriv H-15/04 merknader til § 4 
4Jfr. «Kontrollutvalgsboka s 32 
5 Jfr. «Tilsyn og revisjon i kommunal sektor» 2011 av Bråthen, Frydenberg, Rogndokken s 82. 
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Vedr. den aktuelle saka: 
Saka er knytt til tidlegare saker i kontrollutvalet om skulemiljøet i Bjerkreim. Dersom 
kontrollutvalet vil prioritera å gå nærare inn i kommunens praktisering av reglar for 
skuleskyss og andre moment som går fram av dei tilsendte dokumenta, vurderer 
kontrollutvalet i så fall sjølv om det er ønskjeleg å sjå på dette som ei ny sak, eller om den 
skal sjåast saman med den tillyste oppfølgingsrapporten av skulemiljøet i Bjerkreim. Det er 
venta endelig vedtak om tidspunkt for ny gjennomgang av denne saka på kommunestyrets 
møte den 15. april. Resultat av denne behandlinga låg ikkje føre ved utsending av sakene, 
men vil bli ettersendt så snart den er klar. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SANDNES, 05.03.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
Vedlegg (u. off. Offl § 13/FVL § 13 1 ): 
Sak frå innbyggjar m/vedlegg 
Oversende dokument i saka frå Bjerkreim kommune 
Dokumentar frå e-post av 16.03.2015 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
 
           Tilbake 
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12/15 Statusoversikt pr. april 2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00051-29 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Jane Døskeland Idland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 20.04.2015 12/15 
 
Bakgrunn 
Denne oversikten er kontrollutvalet sitt verktøy til å følgja saker som går fleire møter. Det 
gjeld først og fremst forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som skal følgjast frå dei vert 
bestilt og til dei er endeleg følgde opp. I tillegg vil òg andre type saker som krev oppfølging 
bli tatt inn i oversikta.  
 
Oversikta vert oppdatert til kvart møte. 
 
Saksutredning 
Oversikta inneheld tabellar over prosjekt som kontrollutvalet arbeider med eller som er 
ferdigstilte. Først ei oversikt over pågåande prosjekt, deretter ei oversikt over prosjekt som er 
behandla i kontrollutvalet, men der oppfølging av kommunestyrets vedtak ventar og til slutt ei 
oversikt over ferdigstilte prosjekt i den inneverande perioden. 
 
Prosjekt som vert bestilt av kontrollutvalet skal vera med bakgrunn i vedtekne planar. Utvalet 
er likevel delegert mynde til sjølv å oppdatera planen dersom spesielle omsyn gjer det 
ønskjeleg å prioritera andre tiltak. Plan for forvaltningsrevisjon vart vedtatt av kommunestyret 
hausten 2012. 
 
Til dette møtet er følgjande til behandling: 

• Behandling av selskapskontroll «Dalane Miljøverk IKS» 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoppdatering pr. april 2015 til orientering. 
 

 
 
SANDNES, 26.02.2015 
 
Jane Døskeland Idland 
Førstekonsulent 
 

 

Vedlegg:  
Statusoversikt pr. april 2015 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Tilbake 
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Referat-/meldingssaker: 
 
 
 
2/15 Notat vedr. uttale ang. eksterne parter og lukka møter 
 
3/15 FKT-konferansen 2015 
 
 
 
           Tilbake 
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27.3.2015 
Vår referanse: Side: 


l av 6 Annebeth M. Mathiassen 


Til 
Kommunestyret i Bjerkreim kommune 


Kopi : Rådmannen i Bjerkreim kommune 
Kontrollutvalget i Bjerkreim kommune 


ARSOPPGJØRSNOTAT 2014 


Innledning 
Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon framgår av kommuneloven kapittel 12. 
Revisors oppgaver følger av loven § 78 og egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkes
kommuner mv. og kan oppsummeres slik: 


• Gjennomføre regnskapsrevisjon 
../ Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kom-


munal regnskapsskikk 
../ Se etter at årsregnskap stemmer med budsjett eller andre gyldige vedtak 
../ Vurdere om opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet 
../ Vurdere om kommunen har oppfylt sine plikter mht. tilfredsstillende registre


ring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
../ Se etter at kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på en be


tt·yggende måte 
../ Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Eventuelle konstaterte mis


ligheter skal straks meddeles kontrollutvalget 
• Utføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroller etter bestilling fra kontrollutvalget. 


Resultatene av regnskapsrevisjonen er rapp01ie1i i vår revisjonsberetning 27.3.2015. 


Dette årsoppgjørsnotatet gir en oppsummering av årets revisjon og knytter en del kommentarer 
til det framlagte årsregnskapet og årsmeldingen. 


Den økonomiske situasjonen 
Driftsregnskapet for 2014 viser et positivt netto driftsresultat på 3,690 mill. kr, som utgjør 1,8 
% av driftsinntektene, noe som samsvarer med ny anbefaling fra teknisk beregningsutvalg på at 
minst 1,75% av driftsinntektene for at den økonomiske situasjonen skal anses som tilfredsstil
lende. Investeringsutgiftene på 13,6 mill. kr er 2,5 mill. kr mer enn regulert budsjett. Moms
kompensasjon er i sin helhet inntektsfø1i direkte i investeringsregnskapet. 


Kommunens driftsutgifter overstiger inntektene med 4 mill. kr, og det er budsjette1i med et 
negativt netto driftsresultat på 0,8 mill. kr. Inkludert i driften ligger utbytte og utbetalinger på 
2,9 mill. kr fra Lyse AS, noe som viser at kommunen er sensitiv for endringer i utbytte- eller 
rentebetingelser. Kommunen må fmisette arbeidet med å tilpasse driftsnivået i forhold til inn
tektene framover. 
Lånegjelden er reduse1i med 5,9 mill. kr og er nå på 144,4 mill. kr. En pekepinn tilsier at netto 
lånegjeld i en kommune bør være under 60 % av driftsinntektene. I Bjerkreim utgjør netto lå-
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negjeld1 ca. 50,3 %av driftsinntektene. Bjerkreim har betjent sine lån med avdrag tilsvarende 
ca. l mill. kr mer enn minimumsavdragsberegningen tilsier. 


Egenkapitalen utgjør ved årets utgang ca. 148,3 mill. kr, som betyr at den egenkapitalfinansier
te andelen av eiendelene er på 27,4 %per 31.12.2014, som er i hovedsak det samme som i 
2013. Egenkapitalandelen burde væ1i høyere for å sikre økonomisk handlekraft i årene fram
over. Samlet balansefø1i netto premieavvik er per 31.12.2014 på 6,3 mill. kr. Disposisjonsfond 
er økt med 0,6 mill. kr og er nå på l 0,4 mill. kr, som kan anvendes til å styrke driften i særskil
te situasjoner. 


Forøvrig vises det til fyldig og god omtale i årsrappmien om både den økonomiske situasjonen, 
mål og måloppnåelse, samt tjenestedata. 


Kommunens egenkontroll 
Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen tilligger kommunestyret, jf. kom
muneloven § 76. Administrasjonssjefen skal iht. § 23 påse at administrasjonen er gjenstand for 
betryggende kontroll, og har dermed det operasjonelle ansvaret for at interne styringsprosesser 
og kontroller er etableti og at de fungerer tilfredsstillende. 


Kontrollutvalget er de folkevalgtes redskap for kontroll og tilsyn, og utøver sin kontrollfunk
sjon via forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som utvalget selv har bestilt, i tillegg til 
den lovbestemte regnskapsrevisjonen. Vi vil innledningsvis bemerke at hovedformålet for revi
sjonen er å være kontrollutvalgets forlengede arm idet å utøve kontroll og tilsyn. Samtidig er 
det vår målsetting at våre revisjonsrapporter- enten det er forvaltnings- eller regnskapsrevisjon 
-skal være til nytte for så vel de folkevalgte som administrasjonen. Den mest sentrale delen av 
kommunens egenkontroll er likevel administrasjonens interne kontroll. Denne blir omtalt ne
denfor. 


Regnskapsavleggelsen 
Regnskap og årsberetning er i hovedsak avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskildc Årsmeldingen ble mottatt 24.3.2015. Samarbeidet med administrasjonen har 
etter vårt syn fungert godt. Tetiialrapportering med budsjettoppfølging er blitt lagt fram for 
kommunestyret i sakene 21/14 og 36/14 av henholdsvis 21.5.2014 og 24.9.2015. 


Regnskapsrevisjon 
Regnskapsrevisjon omfatter en vurdering av interne kontrollrutiner, analyser av regnskapsin
formasjon samt tester av regnskapsopplysninger på transaksjonsnivå. Vesentlige rutiner i 
kommunen har blitt gjennomgått og interne kontroller er testet. Inntekter og utgifter er kontrol
lert på stikkprøvebasis, og alle vesentlige poster i balansen har blitt gjennomgått. 
Regnskapsrevisjonen er utføli i samsvar med kommuneloven med forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk:, herunder internasjonal revisjonsstandarder- International Standards on Audi
ting. 


Vurdering av intern kontroll 
Med intern kontroll menes 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 at den er godt forankret på ledernivå. Det er vå1i inntrykk at dette i hoved-


1 Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, fratrukket totale utlån og ubrukte 
lånemidler. 
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sak er tilfellet i Bjerkreim. Budsjettoppfølgning er et av de viktigste styringsinstrumentene en 
kommuneledelse har. Det er av stor betydning at økonomistyringen er ajour og rettidig slik at 
avdekkede 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 
regnskapstallene. Andre viktige elementer i den inteme kontrollen, er at økonomirutiner og 
fullmakter er kjent i organisasjonen, og at det skapes forståelse for viktigheten av kontroller i 
alle ledd. Nedenfor vil vi knytte noen kommentarer til de mest sentrale regnskapsrutinene: 


Lønnsrutinene synes i hovedsak å være bra. Det er ved lønningsavdelingen innarbeidet gode 
rutiner, og dokumentasjonen er et godt eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. Kontrol
ler avdeldæt kun mindre avvik. 


Innkjøpsrutinen kontrolleres regelmessig av oss i forbindelse med det terminvise momskom
pensasjonskravet, og det er gjennom året oppdaget noen feil. Disse består i hovedsak av bruk 
av feil avgiftskoder. Feilene har blitt rettet før kravet er sendt i1m. Kommunen skanner de fles
te bilag og benytter også e-faktura. Kommunen har sendt og tatt imot EHF fakturaer fra og med 
2013. 


Årets kontroll av kommunens etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, viste at 
kommunen i all hovedsak overholder regelverket, men at det er noe forbedringspotensial når 
det gjelder protokollføring. Kommunen har ildæ blitt klaget inn for KOF A (Klagenemnda for 
offentlige anskaffelser) i 2014, men to saker fra 2013 som gjaldt ulovlig tildelingskriterium og 
endring av konkurransegrunnlag er avgjort som brudd på regelverket og forlik er inngått. 


Salgsrutinene er gjennomgått og vurdert i løpet av året. Dette er rutiner knyttet til brukerbeta
linger, kommunale avgifter og andre tekniske inntekter, samt husleie. Vi finner dem i hovedsak 
å være formålstjenlige og betryggende. Når det gjelder tilknytningsavgift, kunne denne med 
fordel vært skilt ut i regnskapet fra øvrige kommunale avgifter, for å forenkle oppfølging og 
kontroll av om inntektene er fullstendige. For mindre inntektsrutiner som billettinntekter ved 
kulturaiTangementer bør opptellings- og avstemmingsrutiner styrkes. Selv om det her ildæ 
dreier seg om vesentlige beløp, kan det ild<:e desto mindre medføre risiko for misligheter. 


Rutiner for egenbetaling for pleie- og omsorgstjenester er i hovedsak tilfredsstillende, men 
kontroller viste at matombringing for ca. kr 739 000 er blitt inntektsf01i på tjeneste 2531-340 
Administrasjon og bygg i stedet for 2535-340 Kjøldcen. Forholdet er siden blitt kmTigeti. 
Regnskapstall for tjenestene samsvarer i hovedsak med budsjett. 


På ove1jøringsområdet har vi gjennomgått rutiner for bamevemstjenesten, som stort sett anses 
som tilfredsstillende. Tjenesten arbeider med å bedre gjennomføring av tilsyn og sikre fakture
ring av tilsyn til andre kommuner, samt sende søknader om refusjon til BUP. Rutiner for so
sialhjelpsutbetalinger anses som tilfredsstillende, med unntak av at fullstendige navn medfølger 
objektnumrene i regnskapssystemet. Dette er ildce i samsvar med personopplysningslovens 
bestemmelser, og må endres slik at kun objektnumrene framgår. A vstemmingsrutiner for so
siallån vil bli bedre satt i system i 2015. Til rutinene for tilskudd til kultur- og fritidsformål har 
vi intet å bemerke. 


IT- kontrollmiljørutiner er gjennomgått uten at vi har merknader. 
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Administrasjonen har for øvrig lagt fram for kommunestyret overordnet ROS-analyse i sak nr. 
45114, samt en oversikt i årsmeldingen over kommunens eierinteresser. 


Driftsregnskapet 
Gjennomgangen av utgifter i drifts- og investeringsregnskapet tyder på at det ikke er vesentlige 
feil mht. rett avgrensning iht. god kommunal regnskapsskikk (KRS m. 4). 


Kommunen har ikke foretatt anordning av påløpt, ildce utbetalt lønn i 2014, slik at denne belas
tes 2015-regnskapet. Forholdet antas ild<:e å ha vesentlig resultateffekt idet praksis var lik i fjor, 
men balansen blir ufullstendig. KRS m. 7 og kommuneloven § 48 m. 2 krever at alle kjente 
utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år. Vi har gjort en 
merknad om dette i vår beretning. Kommunen vil få dette på plass i løpet av 2015, jfr. note 21. 


Etterberegning av barnehagetilskudd til ildce kommunale barnehager, viser at Bjerkreim har 
betalt kr 698 444 for lite til private barnehager i forhold til totale tilskudd på 11,6 mill. kr. Be
løpet er konigert i regnskapet for 2014. 


Tilskudd til ressurskrevende tjenester for 2014 er inntektsført med ca. kr 325 000. 


Betalingstransaksjoner knyttet til samhandlingsreformen er todelt- betaling for utskrivnings
klare pasienter og medfinansieringen. For 2014 utgjør beregnede utgifter i forbindelse med 
samhandlingsreformen 2, l mill.kr. Kommunen har betalt kr 8 000 for to ekstra liggedøgn, og 
har derved i hovedsak lyktes i å ta imot utskrivningsklare pasienter i 2014. 


Ansvarsområdenes budsjettdisiplin med hensyn til tildelte rammer synes i hovedsak å være bra, 
med unntak av Oppvekst og kultur og Levekår som har henholdsvis 44% og 39,8% i merfor
bruk. Barnevernstjenesten har benyttet konsulenttjenester på nær 900 % av konsulentbudsjettet, 
og har samlet et merforbruk på ca. 1,7 mill. kr i forhold et budsjett på 6,1 mill. kr. Økonomisk 
sosialhjelp har et mindreforbruk på ca. kr 291 000 i forhold et budsjett på l mill. kr. 


Kommunens selvkostberegninger er i henhold til regelverket og vedtatte satser. Gebyr for kmt
og oppmålingssaker er utfakturert via innleid hjelp fra Gjesdal kommune. For øvrig vises til 
note 7-10. 


Regnskapet mangler informasjon om selvkost renovasjon. Denne oppgaven skal ivaretas av 
Dalane Miljøverk IKS, som i 2014 har utarbeidet en selvkostnote til årsregnskapet sitt, men 
uten dekningsgrad. 


lnvesteringsregnskapet 
Det er gjennomført investeringer for i overkant av kr 13,6 mill. i 2014 som er 2,5 mill. kr mer 
enn budsjett. De fleste investeringsprosjekter er gjennomførte i samsvar med budsjett, kun no
en få prosjekter, i hovedsak i forbindelse med veg, har noe merforbruk. De største prosjektene i 
2014 har vært tilrettelegging av næringsområdet Røysland med 2,1 mill . kr, og ferdigstillelse 
av Vikeså skole og uteområde med ca. kr 5,1 mill. kr. 


Finansieringen av investeringsutgiftene er gjmt gjennom mottatte avdrag på utlån og refusjo
ner, samt opptak av lån med 4,6 mill. kr. Ubrukte lånemidler er på 8,4 mill. kr per 31.12.2014 
,og henger sammen med etterslep i investeringsfremdriften. Vår gjennomgang av investerings-
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regnskapet har ildæ avdeld(et vesentlige beløp som etter vår vurdering burde væ1i f01i i drifts
regnskapet. 


Kommunen har gode rutiner for videreformidling av utlån fra Husbanken, og har per 
31.12.2014 bokført denne type utlån med 9,6 mill. kr. 


Balansen 
Alle vesentlige balanseposter er verifise1i per 31.12.2014. Revisjonen baserer seg i stor grad på 
kommunens egne avstemmingskontroller. Revisjonen har et godt samarbeid med administra
sjonen og jobber parallelt slik at de fleste feil er rettet i det fremlagte regnskap. Det vises i den 
forbindelse til bokføringsloven § 11 som krever at alle balanseposter skal være dokumente1i, 
med mindre de er ubetydelige. Bjerkreim bruker den kommunale regnskapsmappen for totalav
stemming og har god dokumentasjon her. 


Forvaltningsrevisjon og selskapskontroller 
Kontrollutvalget foretar bestillinger av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i samsvar med 
plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll2012-2015. I 2014 har vi levert en rapp01i om 
økonomistyring med følgende anbefalinger: 


Følge opp forvaltningsrapporten iji·a 2011 og utarbeide sla·iftlige rutiner for budsjettering 
og for risikovurderinger. 


Vurdere en annen måte å budsjettere pensjonsutgifter. 


Legge opp til en grundigere budsjetteringsprosess, der en i større grad vurderer om det er 
forhold som gjør at budsjettet for noen avdelinger bør økes eller reduseres i forhold til in
neværende årsbudsjett. 


Gjennoniføre budsjettendringer/or investeringsregnskapet. 


Utarbeide bedre oversikter i tertialrapporten der det ji-emkommer periodisert budsjett og 
avvik i Ja·oner og på et tidlig tidspunkt iverksette tiltak dersom avdelinger eller kommunen 
totalt sett ikke ligger an til å overholde budsjettet. 


Det er bestilt selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS og Lyse AS for levering 2015, samt 
eierskapskontroll av kommunen for levering 2016. 


I tillegg er vesentlige vedtak gjennomgått. 


Attestasjoner 


I løpet av 2014 har vi gjennomført en reld(e varierte bekreftelsesoppgaver, bl.a. seks merverdi
avgiftskompensasjonskrav, bekreftelse av tilskudd for ressurskrevende tjenester og antallet 
psykisk utviklingshemmede, lønnstilskudd og diverse spillemidler. 


Kommunen er innvilget spillemidler for 2014 for ulike prosjekt for til sammen ca. 2 mill. kr. 


Misligheter 
Revisor plikter i henhold til revisjonsforskriften § 4 å rapp01iere misligheter til kontrollutvalget 
med kopi til administrasjonssjefen. Vi har i år ild(e avdeld(et eller fått melding om at det er 
begått misligheter. Kommunen har vedtatt etiske retningslinjer. 
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Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen 
Rådmann og økonomisjef har gjennom sine underskrifter på fullstendighetserklæring datert 
25.3.2015 bekreftet at vi har fått tilgang til alle opplysninger som er relevante for årsregnska
pet. 


Konklusjon- revisjonsberetningen 
Vi har gjennom vår revisjon oppnådd betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder 
vesentlige feil , og avlegger derfor en revisjonsberetning med positive konklusjoner. 


Vi har gjort følgende merknad i beretningen: 
«Det er ildce anordnet påløpt, ikke utbetalt lønn, jf. KRS m. 7 og kommuneloven § 48 m. 2. » 


Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de merk
nader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende 
forbedring og effektivisering av normal drift. For 2014 er det ikke avdekket forhold som kon
trollutvalget plikter å følge opp. 


Med hilsen 
Rogaland Revisjon IKS 


& [-&( (, f}o;mJ/Æ 
Cicel T. AatTestad 
Revisjonsdirektør/ 
statsautorisert revisor ~/U{·~Pk--


Annebeth M. Mathiassen 
Oppdragsleder 
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 Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00301 


Notat vedr. eksterne parter og lukka møter 


Det har vært nevnt i kontrollutvalget at dersom parter ønsker det, har de rett til å være til stede 
på et lukka møte i  kontrollutvalget. 
 
Dette har ikke vært et tema i andre kontrollutvalg som betjenes av sekretariatet. Siden det er et 
prinsipielt spørsmål som kan få betydning for flere kontrollutvalg, har vi vært i kontakt med 
NKRF’s advokat Bernt Frydenberg for å få en uttale til dette med bakgrunn i den konkrete 
saken. (NKRF har også gitt en uttale i denne saken tidligere knyttet til taushetsplikten.)  
Vi har fått følgende tilbakemelding: 
 
Kommunaldepartementet har uttalt seg «…om sakens parter  har rett eller kan gis rett til å være til 
stede ved behandlingen av sin egen sak…» i brev 14. juli 1999 til fylkesmannen i Østfold. 


Når det gjelder det første spørsmålet konkluderer departementet med at «bare personer med lovbestemt 
møterett har rett til å være til stede i møtet». Dette betyr at parter ikke har rett (understreket av oss) til å 
være til stede. 


Når det gjelder det andre spørsmålet («kan gis rett») konkluderer departementet slik: 


«Et folkevalgt organ kan med hjemmel i forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 1 gi sakens parter 
anledning til å være tilstede i et møte som er lukket etter reglene om taushetsplikt i kommuneloven § 
31» 


Vi forstår dette slik at organet i plenum – etter regulær saksbehandling – kan vedta å invitere parter til å 
være til stede. Enkeltmedlemmer av organet har ikke slik rett. Vi forstår det også slik at partene da kan 
følge med på debatten, men ikke delta i debatten eller gripe ordet med mindre de blir bedt om å gi 
konkrete opplysninger. 


De som kan inviteres etter denne bestemmelsen er altså parter. Personer som ikke oppfyller kriteriene 
for å være part ved behandlingen i det enkelte organ, kan altså ikke inviteres med hjemmel i fvl. § 13 b 
første ledd nr. 1. Begrepet part er definert slik i forvaltningsloven § 2 første ledd e): 


«person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder» 


Denne bestemmelsen er noe uklar i kantene i og med at det ikke finnes noen definisjon på hva som 
menes med «avgjørelse». 


Med «retter seg mot» er ment adressaten. Kontrollutvalget avslutter sin behandling med å avgi en 
uttalelse til kommunestyret, som altså er adressaten. 


Så gjenstår spørsmålet om hva som menes med «saken ellers direkte gjelder». Vi legger til grunn at 
«saken» - i den grad den behandles i kontrollutvalget - direkte gjelder kommunen. Det er spørsmålet 
om kommunen har gjort noen feil eller i det hele tatt kan kritiseres for saksbehandlingen sin, som 
behandles i kontrollutvalget. Kontrollutvalget uttaler seg ikke om mobbere, mobbeofre eller deres 
oppvekstforhold. 


Vi har etter dette kommet til at mobbere, mobbeofre eller deres pårørende ikke oppfyller kriteriene for å 
være parter under kontrollutvalgets behandling og derfor ikke kan inviteres dit. 


Mvh 
 
Bernt Frydenberg 
Juridisk rådgiver  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Norges Kommunerevisorforbund  
Postadresse: Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo  
Besøksadresse: Munkedamsveien 3 B, 3. etasje, 0161 Oslo  
Telefon: 23 23 97 00  
E-post: post@nkrf.no   
Org. nr.: 975 450 694 MVA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
www.nkrf.no 
 
 
 
 
 
 
Uttalen legges fram for kontrollutvalget til orientering. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
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Vi har revide1t årsregnskapet for Bjerkreim kommune, som viser kr 161 035 968 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr l 036 649. Årsregnskapet består av balanse per 31 . desember 
2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 


Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet 


Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstil
ling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll 
som administrasjonssjefen fi1mer nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 


Revisors oppgaver og plikter 


V år oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planleg
ger og gjem10mfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon. 


En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysning
ene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risiko
ene for at årsregnskapet iimeholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved 
en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utar
beidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger 
som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten 
av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskaps
prinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en 
vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 


Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grmmlag for vår 
konklusjon. 


Grunnlag for konklusjon med forbehold 


- Det er ildce anordnet påløpt, ildce utbetalt lønn, jf. KRS m. 7 og kommuneloven § 48 m. 2 


Postadresse: 
Lagårdsveien 78 
4010 STAVANGER 


Besøksadresse: 
Samme: 
Epostadresse: 
post@Rogaland-Revisjon.no 


Telefon: 
40 00 52 00 
Telefax : 
51534003 


Bankkonto: 
3201.35.38262 


Organisasjonsnr: 
NO 887 052 832 MVA 
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Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Bjerkreim kommune per 31. desember 2014, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kom
munal regnskapsskikk i Norge. 


Uttalelser om øvrige forhold 


Konklusjon om budsjett 


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger 
til gnmn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med 
regulert budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberet
ningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Base1t på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød
vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


Stavanger, 27.3.2015 
Rogaland Revisjon IKS 


Ct ~ ~ l ' lf af/Yl l !At:t 
Cicel T. AmTestad 
Revisjonsdirektør/ 
statsautoriseJt revisor 
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Dag 1 
 


 
Onsdag 3. juni 2015 


09.00 – 10.00  
 


Registrering med mat 
 


10.00 – 10.15 
 


Åpning av konferansen.  
 
Per Rune Vereide, styreleder FKT 
 


10:15 – 10.45   
 


Leder av stortingets kontroll og konstitusjonskomite. 
 
Martin Kolberg 
 


10.45 – 11.00 
  
 


Spørsmål og kommentarer fra salen 
 
 


11.00 – 11.45 
 


Ordfører, Rådmann og kontrollutvalgsleder  
 
Siri Lønseth, tidligere kontrollutvalgsleder i Trondheim 
Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden 
 


11.45 – 12.00   
 


Spørsmål og kommentarer fra salen 
 


12.00 – 12.15 
 


Pause (Kaffe) 


12.15– 12.45 
 


Kontrollutvalget som ressurs? 
 
Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune og tidligere leder av Rådmannsforum 
i KS 
 
 


12.45 – 13.00  
 


Spørsmål og kommentarer fra salen 
 


13.00 – 14.00 
 


Lunsj 


 ÅRSMØTE I FKT 
 


14.00 – 14.30  
 


Registrering årsmøtet i FKT  
 


 
14.30 – 15.45 
 


 
Årsmøte FKT 


 
16.15 


 
Sosialt arrangement – Utflukt til Eidsvold med omvisning. 
 



http://www.fkt.no/
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Dag 2 


 
Torsdag 4. juni 2015 
 


 
09.00 – 09.45  
 


Antikorrupsjonsarbeid i kommunene 
 
Alexandra Beck Gjørv 
 


 
09.45 – 10.00 


 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 


 
10.00 – 10.15  
 


 
Pause 


 
10.15 – 11.00  
 


Hvorfor bør du velge et verv i kontrollutvalget? 
 
Tre kontrollutvalgsledere forteller om sine erfaringer.  
 
Fride Solbakken leder Rogaland Fylkeskommune KU  
Solfrid Horne – Moe, Kontrollutvalgsleder i Odda kommune 
Elisabeth Steen, Kontrollutvalgsleder i Tromsø kommune 
 


 
11.00 – 11.15 
 


 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 


 
11.15 – 11.30  


 
Utsjekk 
 


 
11.30 – 12.30 
 


 
Lunsj 


 
12.30 – 13.00 
 
 


Kommunelovutvalet 
 
Oddvar Flæte, Leder i kommunelovutvalget 
 


 
13.00 – 13.15  
 


 
Spørsmål og kommentarer fra salen 


 
13.15 – 13.45   
 


 
Evaluering av kontrollutvalg og sekretariat 
 
Birte Bjørkelo, Director Deloitte AS 
 


 
13.45 – 14.00   
 


 
Spørsmål og kommentarer fra salen 


 
14.00 – 14.15 
 


 
Pause 


 
14.15 – 14.45 


 
Skråblikk  
 
Ingard Wilhelmsen, Hypokonderklinikken 
 


 
14.45 – 15.00 
 


 
Avslutning ved leder i FKT 
 



http://www.fkt.no/
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PRAKTISK INFORMASJON 


 
INFORMASJON OM ÅRSMØTE 


Årsmøtet er kun for medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 


Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet 
innen 6 uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2015 


Styret sender ut sakspapirene 2 uker før årsmøtet, innen 20. mai.2015 


Dersom din kommune / ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 
stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2015 


Leder i valgkomiteen: Odd Uglem, 2560 Alvdal / odd@meskano.no /  
Mobil: 40037905 (jobb) / 90056442 (privat.) 


Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se hjemmesiden www.fkt.no  eller kontakt 
sekretariatet. 


 


KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT: 


Hogne Haktorson: Tlf. 55 23 94 53 / 91 10 59 82 eller Roald Breistein: Tlf. 55 23 94 47 / 97 50 51 52 


E- postadresse: fkt@fkt.no 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PÅMELDING 
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Påmelding via FKTs hjemmeside: www.fkt.no 


Bindende påmelding innen fredag 11. april 2015 


Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  
kr. 500,- i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  
gir full deltakeravgift. 


DELTAKERAVGIFT 


• Deltagelse med overnatting: Kr. 5.400,- (Ikke medlem kr. 5.800,-)  
• Deltagelse uten overnatting, sosialt arrangement og middag: Kr. 4.300,- (Ikke medlem kr. 4.700,-) 
• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 
• Ekstra overnatting 2. – 3. juni 2015 Kr. 1.300,- 


 
ANNEN INFORMASJON 


 
 


Flyplass  
 
 



http://www.fkt.no/
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00051 


Vedlegg: Statusoversikt pr. april 2015 


 
Vedtekne prosjekt under arbeid/til behandling: 


 


Forvaltningsrevisjonsprosjekt Vedtatt igangsett Estimert 
timeforbruk 


Status - antatt 
ferdigstild  til: 


Bygg/byggesaker 
 


Utsett 
 


 Avventer kommunestyrets  
behandling av KU-sak 25/14 


    
Selskapskontrollar    
 Eigarskapskontroll av kommunen  
 


25.11.13 150 t  2016 
 Dalane Miljøverk IKS 07.04.14 23 t Til behandling 20.04.15 
 Lyse Energi AS 08.09.14  2015 
    
Andre sakar    
Overordna analyse 23.02.15   Januar 2016 


 
Oversikt over prosjekter behandla i kontrollutvalet som skal 
følgjast opp/er ferdigbehandla:: 


 


Forvaltningsrevisjons- 
prosjekt 


Bestilt Behandla Oversendt 
kommunen 


Planlagt 
oppfølging 


Status/dato for 
evt. purring 


Økonomistyring 25.11.13 24.11.14 25.11.14 Ca 6 mnd. etter 
kommunestyrets 


behandling 


Oppfølging 
07.09.15 


Skulemiljøet i Bjerkreim 31.10.12 09.09.13/ 
08.09.14/ 
29.09.14 


 
10.09.14/ 
30.09.14 


 Ny oppfølging 
2016 jfr. vedtak i 


sak 25/14 


Selskapskontrollar      
      


 
Ferdigbehandla prosjekt:: 


 


Forvaltningsrevisjons- 
prosjekt 


Bestilt Oppfølging 
behandla 


Oversendt 
kommunen 


 Status/dato for 
evt. purring 


Vedlikehald av 
kommunale bygg 


15.04.13 08.09.14 10.09.14  Ferdigbehandla 


Anskaffelser 14.11.11 04.06.12   Ferdigbehandla 
Barnevernstenesta 22.11.10 27.08.12   Ferdigbehandla 
Styringssystemer 12.04.10 21.02.11 22.02.11   
      
Selskapskontrollar      


Interkommunalt Arkiv 
 


16.04.12 25.11.13 17.04.13  Ferdigbehandla 
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Andre saker: 
Sak/prosjekt Behandla Status Merknader 
Overordna analyse 2012 - 2015 04.06.12 Ferdigbehandla  


 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
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Årsrapport for 2014 


Skatteoppkreveren i 
Bjerkreim kommune 


Årsrapport 2014-20.1.2015 Skatteoppkreveren i Eigersund/Bjerkreim 
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Innhold 


1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet ............................................................................. 3 
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1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 


1.1 Skatteoppkreverkontoret 


1.1.1 Ressurser 


Ressursfordeling Arsverk %-andel 
fordelt 


Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 100% 
til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 
Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk --------- -------
Skatteregnskap % 
lnnfordring av skatt og arbeidsgiveravgift % 
Arbeidsgiverkontroll % 
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige % 
og regnskapsførere/revisorer 
Skatteutvalg % 
Administrasjon % 
(Andel fordelt skal være 1 00 %) Sum 100% 


1.1.2 Organisering 
Skatteoppkreverfunksjonen for Bjerkreim ivaretas av felles skatteoppkrever for Bjerkreim og 
Eigersund kommune, Skatteoppkreveren i Eigersund/Bjerkreim. 


1.1.3 Ressurser og kompetanse 


Skatteoppkreverkontoret har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene innenfor regnskap 
og innfordring. En ansatt med 0,6 årsverk har vært langtidssykemeldt i første halvår. Fra 15.9 
har vi økt bemanningen som en følge av at vi har overtatt skatteoppkreverfunksjonen for 
Bjerkreim kommune. 


I løpet av året er det etablert en felles interkommunal arbeidsgiverkontroll, med Stavanger 
kommune som vertskommune og kommunene Hjelmeland, Rennesøy, Forsand, Eigersund, 
Sokndal og Bjerkreim som deltakere. Ordningen er etablert med 2 årsverk. 


1.2 Internkontroll 


Skatteoppkreverkontoret har utarbeidet rutinebeskrivelse for deler av kontorets virksomhet, og 
har utarbeidet rutiner for intern kontroll. Det er i året ikke avdekket vesentlig svikt eller avvik 
på dette området. 
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1.3 Vurdering av skatteinngangen 


1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 


I løpet av året er det innbetalt følgende: 


2014 2013 


Arbeidsgiveravgift -48 347 446 -46 499 428 


Personlige skatteytere -222 259 480 -218 436 367 


Selskapsskatt -18 357 773 -21 975 986 


Renter -422 463 7 875 


Innford ring -26 835 65 976 


Sum 289 413 997 286837930 


Endring Endr i Ofo 


-1 848 018 3,97% 


-3 823 113 1,75% 


3 618 213 -16,46% 


-430 338 -5464,60% 


-92 810 -140,67% 


2 576067 o 90 Ofo 


Total skatteinngang viser en økning på 0,9%. Til sammenligning var det nedgang i 
skatteinngangen på landsbasis med 2,2%, mens Rogaland hadde en økning på 6,9%. 


Innbetalt beløp er fordelt til skattekreditorene slik: 


2014 2013 Endring Endr i Ofo 


Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 48 347 446 46 499 427 l 848 019 3,97% 


Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 65 783 096 59 353 068 6 430 028 10,83% 


Fordelt til Fylkeskommunen 13 670 086 13 621 641 48 445 0,36% 


Fordelt til kommunen 64 269 663 63 611 964 657 699 1,03% 


Fordelt til Staten 97 347 284 103 760 540 -6 413 256 -6,18% 


Videresending plassering mellom kommuner -3 578 -8 710 5 132 -58,92% 


289 413 997 286837 930 2 576 067 0,90 Ofo 


Som det framgår av tabellen er økningen i total skatteinngang på 0,9 %, mens økningen for 
Bjerkreim kommune er på 1,03 %. 


Utviklingen i Bjerkreim er lavere enn landsgjennomsnittet. Økning i skatteinngang til 
primærkommunene er på landsbasis 2,0 %. 


1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 


l 2013 l 2012 Endring l Endr. i Ofo 


Forskuddspliktige 


Forskuddstrekk og skatt -61955 901 -60 919 302 -1 036 599 1,70% 


Restskatt m.v. -2 231125 -2 769 837 538 712 -19,45% 


Renter og omkostninger -82 636 77168 -159 804 -207,09% 


Sum -64 269 662 -63 611971 -657 691 1,03 Ofo 
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1.4 Skatteutvalg 


Det er i året ikke oversendt saker til behandling i skatteutvalget. 


2. Skatteregnskapet 


2.1 Avleggelse av skatteregnskapet 


Skatteoppkreveren i Eigersund/Bjerkreim bekrefter at skatteregnskapet for 2014 er ført, 
avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for 
skatteoppkrevere 
§ 3-1. 


Årsregnskapet for 2014 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte
oppkreveren. 


2.2 Margin 


2.2.1 Margin for inntektsåret 2013 


Innestående margin for inntektsåret 2013, pr. 31.10.2014 kr 23.174.762 


For lite avsatt margin for inntektsåret 2013 kr 1.917.891 


Margin prosent 
Prosentsats marginavsetning: l O %. Gyldig fra: 1.7.2006 


2.2.2 Margin for inntektsåret 2014 


Marginavsetning for inntektsåret 2014, pr. 31.12. 2014 kr 20.329.376 


Prosentsats marginavsetning: l O %. Gyldig fra: 1.7.2006 


2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen 


Vi fikk et underskudd i marginoppgjøret i år på kr 1.9 mill, mot kr 5.188 i fjor. Vi har ikke 
foreslått endring i marginavsetning for 2015. 
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3. lnnfordring av krav 


3. 1 Restanseutviklingen 


3.1.1 Totale restanser og berostilte krav 


Restanse Herav Restanse Herav Endring i Endring i 
31.12.2014 berostilt 31.12.2013 berostilt restanse berostilt 


Skatteart restanse restanse restanse 
31.12.2014 31.12.2013 


Reduksjon(-) Reduksjon(-) 
Økning(+) Økning(+) 


Sum restanse 
pr. skatteart 2 962 979 o 4 769 954 o -1 806 975 o 


Arbeidsgiveravgift 185 404 o 1 032 023 o -846 619 o 
Artists katt o o o o o o 
Forsinkelsesrenter 6 467 o 4 016 o 2 451 o 
Forskuddsskatt o o o o o o 
Forskuddsskatt 
person 648 862 o 336 232 o 312 630 o 
Forskuddstrekk 328 509 o 1 913 105 o -1 584 596 o 
Gebyr o o o o o o 
l nnfordri ngsinntekter 15 910 o 33 411 o -17 501 o 
Inntekt av summarisk 
fellesoppgjør o o o o o o 
Kildeskatt o o o o o o 
Restskatt 200 o 141 177 o -140 977 o 
Restskatt person 1 777 627 o 1 309 990 o 467 637 o 
Sum restanse 
diverse krav 24910 o 189151 o -164 241 o 
Diverse krav 24 910 o 189 151 o -164241 o 
Sum restanse 
pr. skatteart 2 987 889 o 4 959105 o -1 971 216 o 
inkl. diverse krav 


3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser 


Restanser på forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift er kraftig redusert. Dette knytter seg til ett 
selskap. Dette gjelder et NUF-selskap som ble registrert i Bjerkreim, men som ikke skulle vært 
her. Selskapet er konkurs. Solidaransvar er blitt gjort gjeldende og hovedstol og 
forsinkelsesrenter er betalt. 


Restanser på Restskatt person øker med kr 467.637 til kr 1.777.627. Av dette er kr 804.007 
restanser på Restskatt 2013. Restanser på restskatt 2012 og tidligere år, som pr 31.12.2013 
var på kr 1.309. 990, er i løpet av året redusert til kr 973.620. 


Restanser på forskuddsskatt person øker med kr 312.630 til kr 648.862. Det alt vesentlige av 
dette, kr. 601.921, gjelder 2014. Mye av dette ventes innbetalt eller dekket ved motregning i 
produksjonstillegg i løpet de første måneder i 2015. 
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Restskatt person - siste år 


lnnkrevingsstatistikk Restskatt 2013 Restskatt 2012 
31.12.2014 31.12.2013 


Lede tekst Beskrivelse Beløp Antall Prosent Beløp Antall Prosent 


Sum krav 10 300 330 458 9 784 907 480 


Herav skjønnsliknet %av sum 110 834 2 1,08 o o 0,0 
krav (SK) 


Rettidig innbetalt % avSK 6 657 306 394 64,63 6 370 672 407 65,11 


Forsinket innbetalt %av SK-


l 
2 615 353 119 71,79 2 183 138 135 63,94 


rettidig 
Innfordret %av SK- 223 662 8 21,76 309 824 13 25,17 


rettidig -
forsinket 


Totalt innbetalt %avSK 9 496 321 446 92,19 8 863 634 467 90,58 


Herav skjønnsliknet %avSK o o 0,0 o o 0,0 
herav 
skjønnsliknet 


Ubetalte krav 804 009 20 921 273 23 


Ettergitte krav 


Sum tapte krav 2 2 10 4 


Ubetalte 
Aktiv restanse krav- sum 804007 18 921263 19 


tapte krav 


Vi har hatt en liten nedgang i rettidig innbetalt og en betydelig økning av forsinket innbetalt, 
men samlet utgjør sum rettidig og forsinket innbetalt for 2013, 90,02% av sum krav. 
Tilsvarende for 2012 var 87,42 % og for 2011 82,15 %. Dekningsgrad på totalt innbetalt øker 
fra 90,58 til 92,19 %. 


Sum aktiv restanse viser nedgang med kr 117.256 til kr 804.007. 


Alt i alt en positiv utvikling som vi er godt fornøyd med. 


3.1.3 Restanser eldre år 


Inntektsår Sum restanse Herav skatteart 
(debet) "Restskatt - person" 


2012 720 835 718 786 
2011 5 028 4 060 
2010 43 377 39 219 
2009 -19XX 236 465 ----------------------------------


3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år 


Oppfølgingen er god og utviklingen tilfredsstillende. Restansene på Restskatt person er knyttet 
til2-3 skattytere som har store restanser for flere år. 


Rapport forelda krav: 
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2014: 
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2014: 


o 
o 


Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste- forelda krav" dato t.o.m. 31.12.2014. 
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3.2 lnnfordringens effektivitet 


3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2014 


o vers ikt k - odd ravogoppna It t resu a : 
Skatteart Krav Oppnådd 
Restskatt person 95,0 92,6 
Forskuddsskatt person 99,0 99,9 
Forskuddstrekk 99,9 100,0 
Arbeidsgiveravgift 99,8 100,0 
Restskatt (upersonlige) 99,0 98,5 
Forskuddsskatt ( upersonli~ 99,8 100,0 


Innfordret restskatt av sum krav til 
innfordring siste år 70,0 37,0 


Kontorets resultater er gode og innfordringen effektiv. 


Vi nådde ikke kravet som var satt på Restskatt person. Årsaken til dette er et lite antall 
skattytere med store restanser, som også har restanser for eldre år. Av total restanse på 
kr 718.786 står 2 personer med restanse på kr 554.807. Dette forklarer også hvorfor kravet på 
Innfordret restskatt ikke ble nådd. 


På Restskatt upersonlige nådde vi heller ikke kravet. Dette skyldes et krav på kr 140.977 i et 
konkursbo. Kravet er avskrevet. 


På øvrige kravtyper har vi meget gode resultater. 


3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat 
Oppnådde resultater er et direkte resultat av aktiv oppfølging og tidlig iverksetting av 
innfordringstiltak. 


3.2.3 Omtale av spesielle forhold 
Ingen. 


3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen 
Ingen 


3.3 Særnamskompetanse 
Sæmamskompetansen er ikke benyttet i 20 I 4. 
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4. Arbeidsgiverkontroll 


4. 1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen 
Bjerkreim kommune deltar en felles interkommunal arbeidsgiverkontroll, med Stavanger 
kommune som vertskommune og kommunene Hjelmeland, Rennesøy, Forsand, Eigersund, 
Sokndal og Bjerkreim som deltakere. Ordningen ble etablert i 2014 med 2 årsverk. Bjerkreims 
andel av dette er ca l 0%. 


4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller 


Antall planlagte kontroller for 2014: 7 


Som utgjør: 5,3 % av totalt antall leverandører av L TO 1 kommunen. 


Antall gjennomførte kontroller i 2014: 7 


Som utgjør: 5,3 % av totalt antall leverandører av L TO i kommunen. 


Antall gjennomførte kontroller i 2013: O 


4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen 
Krav til antall kontroller er oppfylt. Som følge av kontrollene er det foreslått endring i 
grunnlag arbeidsgiveravgift med kr 2.344.000 og endring i inntektsgrunnlag med kr 20.300. 


4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen 


4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører 
Det har vært et samarbeid med Skatt Vest i forbindelse med gjennomføring av 
personallistekontroller. 


4.6 Gjennomførte informasjonstiltak 


Egersund, 20 januar 2015 


Vedlegg: Årsregnskapet for 2014- signert av skatteoppkreveren. 
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Sum totalt 


Årsregnskap for Bjerkreim kommune 


for regnskapsåret 2014 


Avlagt etter kontantprinsippet 


2014 


Likvider 20 264 911 


Skyldig skattekreditorene 79 592 


Skyldig andre -16 801 


Innest~ende margin -20 327 700 


Udisponert resultat -2 


o 
Arbeidsgiveravgift -48 347 446 


Personlige skatteytere -222 259 480 


Selskapsskatt -18 357 773 


Renter -422 463 


Innfordring -26 835 


-289 413 997 


Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 48 347 446 


Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 65 783 096 


Fordelt til Fylkeskommunen 13 670 086 


Fordelt til kommunen 64 269 663 


Fordelt til Staten 97 347 284 


Krav som er ufordelt o 
Videresending plassering mellom kommuner -3 578 


289 413 997 


o 


Egersund, 20. januar 2015 


2013 
20 148 636 


-494 890 


-40 903 


-19 612 841 
-2 


o 
-46 499 428 


-218 436 367 


-21 975 986 


7 875 


65 976 


-286 837 930 


46499427 


59 353 068 


13 621 641 


63 611 964 


103 760 540 


1 


-8 710 


286 837 930 


o 







Forklaring til årsregnskapet 


Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og 
avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. 


Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden 
og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. 


Sumlinjene i årsregnskapet 


• Likvider 
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og 
eventuelt kontantbeholdning. 


• Skyldig skattekreditorene 
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i 
balansen pr. 31.12. Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til 
skattekreditorene senest l O. januar. 


Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på 
skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til 
skatteoppkreveren senest 20. januar. 


• Skyldig andre 
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er 
fordelt til skattekreditorene. 


• Udisponert resultat 
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. 


• Innbetalte skatter og avgifter, Renter, lnnfordring 
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket 
marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, 
restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, 
kildeskatt, samt renter og gebyrer. 


• Fordelt til skattekreditorene 
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til 
skattekreditorene. 


• Krav som er ufordelt 
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. 
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Utgreiing vedrørende manglende overhalding av tidsfristar og 
oppfølging av fosterheim i barneverntenesta 
 
Vi viser til deres brev datert 21.01.15 vedr manglende overholdelse av tidsfrister og 


manglende oppfølging av fosterhjem i barneverntjenesten. 


Barneverntjenesten i Bjerkreim er en liten tjeneste. Det er pr dd (og har vært i hele 2014) 2,0 


stillinger knyttet til saksbehandling, og 1,0 stilling som miljøterapeut. I tillegg har vi 0,3 stilling 


knyttet til kommunalsjef for Levekår. Dette innebefatter økonomi- og personalansvar. Vi har 


også 0,2 stilling knyttet til merkantil. I 2014 har barneverntjenesten arbeidet med 3 saker i 


rettssystemet. I tillegg har det vært forberedt to saker til fylkesnemnda som ble sendt i januar 


2015. Det har blitt gjennomført flytting for 2 barn. Høsten 2014 har vi hatt stort sykefravær, 


en 100% stilling har vært sykemeldt fra og med september 2014, og en stilling har vært 


tidsvis sykemeldt gjennom høsten. Dermed har det vært en saksbehandler igjen til å ivareta 


den store arbeidsmengden som har vært ved kontoret. Dette har ført til at det har vært 


nødvendig å prioritere oppgaver etter hva som er mest nødvendig. 


 


Overholdelse av frister 


Dere viser til at barneverntjenesten i de fleste tilfeller med fristoversittelser grunngir 


fristbruddene med at sakene er kompliserte og lignende. Et stadig økende antall saker som 


barneverntjenesten mottar, er kompliserte saker hvor det er bekymring knyttet til vold, ulike 


former for overgrep og emosjonelle mangler. Disse sakene har tatt lengre tid å undersøke 


enn barneverntjenesten ønsker. Dette har hatt med barneverntjenestens kapasitet, men 


også med familienes fleksibilitet i forhold til samtaler og hjemmebesøk, sykdom i familiene og 


sykdom hos samarbeidspartnere som skal gi opplysninger. I sakene som vurderes som 


kompliserte har det blitt vurdert at det er viktig å gjøre en grundig undersøkelse, og dermed 







 
 


gå over fristen, fremfor å utelate viktige elementer i undersøkelsen for å utføre 


undersøkelsen så raskt som mulig. 


På bakgrunn av barneverntjenestens kapasitet har det vært nødvendig å benytte seg av 


eksterne/private konsulenter for å gjennomføre undersøkelser. Dette har det i noen tilfeller 


vært noe ventetid på, og disse har brukt noe lenger tid enn ønskelig.  


Når det gjelder fristbrudd i forhold til meldinger, har dette vært saker hvor det har vært 


nødvendig å undersøke meldingene nærmere før en kan konkludere. Dette har vært saker 


hvor det allerede er omfattende tiltak og hvor det har vært uklart hvordan meldingene skal 


oppfattes og håndteres. 


Barneverntjenesten har i sakene med fristbrudd vært i dialog med familiene det gjelder, for å 


holde dem oppdatert om fremdrift og forventet tidspunkt for avslutning av undersøkelse. 


 


Tiltaksplaner 


Barneverntjenesten er og har vært klar over at det er flere barn som har manglet aktive 


tiltaksplaner. Dette dreier seg i hovedsak om barn som har løpende tiltak over tid, hvor 


barneverntjenesten ikke har hatt anledning til å evaluere og fornye tiltaksplanene 


fortløpende. I de fleste tilfeller har det vært tiltaksplaner, men disse har gått over tidsperioden 


og dermed ikke vært aktive. Barneverntjenesten har prioritert at barna og deres familier skal 


ha de tiltakene de har behov for, iverksettelse og oppfølging av tiltak har dermed blitt 


prioritert fremfor evaluering og oppdatering av tiltaksplaner. 


 


Tilsynsbesøk 


På grunn av prioriteringer med tanke på tid og arbeidsmengde har barneverntjenesten ikke 


vært i god nok dialog med tilsynsførerne som skal utføre tilsynsbesøk. I noen tilfeller har det 


blitt purret på besøk og rapporter, men ikke i tilstrekkelig grad. For noen av fosterbarna har 


det vært utskifting av tilsynsfører og det har vært vanskelig å få tak i nye tilsynsførere. To av 


barna med krav på tilsynsfører flyttet til fosterhjem i kommunen i løpet av året, i disse 


tilfellene ble det ikke gjennomført 4 besøk. 


 


Oppfølgingsbesøk fosterhjem 


Når et barn blir flyttet til et fosterhjem, er vår rutine at det skal være månedlige 


oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet det første året. Dette har vi i stor grad gjennomført for alle 


barna som er plassert etter 2012. I midlertid har ikke disse besøkene blitt registrert riktig. 


Barneverntjenesten ble gjort oppmerksom på dette sommeren  2014 og har etter dette 


endret rutiner for registrering. 


Av de 6 barna som barneverntjenesten har oppfølgings- og kontrollansvar for bor 2 av dem i 


samme fosterhjem (har bodd der mer enn 1 år). På grunn av utfordringer i samarbeidet har 


fosterforeldrene motsatt seg besøk fra barneverntjenesten. Det er satt inn en ekstern 







 
 


konsulent som har vært hjemme hos familien med jevne mellomrom, men dette har ikke blitt 


registrert som oppfølgingsbesøk. 


 


Vi som jobber i barneverntjenesten ønsker å møte barna og familiene vi er i kontakt på en 


god måte, og å tilby dem det de har behov for. Vi er en liten og sårbar tjeneste, og kommer 


noen ganger til kort i forhold til hva som er best for den enkelte.  Vi mener likevel at vi i møte 


med den enkelte gjør en god jobb, og at vi har prioritert å gi nødvendig hjelp til familiene som 


har behov for det. 


Vi har tidligere tatt initiativ til å bli en del av et interkommunalt samarbeid, nettopp med tanke 


på at vi er små og sårbare, og at dette kan ramme familiene vi er i kontakt med dersom 


situasjoner med sykefravær eller annet oppstår. Den nåværende situasjonen tilsier at 


behovet for et interkommunalt barnevern er ytterligere aktualisert. 


Vi ser likevel at det er endringer vi kan gjøre for å bedre tjenesten vår. Vi vil først og fremst 


gjøre noen strukturelle endringer. Vi vil lage nye rutiner for i større grad å etterstrebe 


overholdelse av frister, og etterstrebe at tiltaksplaner og lignende er oppdatert. Vi vil videre 


lage nye rutiner for gjennomgang av alt som blir registrert i fagsystemet, for å sikre at det 


ikke er unødvendige feilregistreringer og lignende. 


 
 
 
Med hilsen 
 
 
Elise Sæstad Jacobsen 
Barnevernleder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift når det sendes som e-post. 
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Kontrollrapport 2014 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for 
Bjerkreim kommune 


1. Generelt om fagleg styring og kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen 


Skatteoppkrevjaren sitt ansvar og mynde følgjer av "Instruks for skatteoppkrevjarar" av 8. apri12014. 


Skattekontoret har fagleg ansvar og instruksjonsmakt overfor skatteoppkrevjarane i saker som vedk jern 
skatteoppkrevjarfunksjonen, og plikter å yte rettleiing og hjelp i faglege spørsmål. Skattekontoret søker 
gjennom mål- og resultatstyring å leggje til rette for best mogelcg resultat for skatteoppkrevjarfunksjonen. 
Grunnlaget for skattekontoret sin styring av skatteoppkrevjarfunksjonen er '1nstruks for skattekontorenes 
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av l. januar 2014. 


Grunnlaget for skattekontoret sin kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
kontwll av skatteoppkreverne" av l. februar 2011. 


Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkrcvjarfunksjonen vert utøvd til.fredsstillande i høve til 
gjeldande regelverk på følgjande områder: 
e Intern kontroll 
e Rekncskapsføring, rapportering og av legging av skattere.kneskapen 
" Skatte- og avgiftsinnkrevjing 
o Arbeidsgjevarkontroll 


Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppk.revjarfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgåvene med 
kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen. 


2. Om skatteoppkrevjarkontoret 


2.1 Bemanning 


Sum årsverk til skatteo 
Tal årsverk 2014 


3,10 (samlet) 


Postadresse 
Skatt vest 
Njøsavegen 2 
6863 Leikanger 
skatteet<ltcn.no/sendepost 


07 


Besøksadresse Sentralbord 
Se www.skatteetaten.no eller 800 80 000 
ring gratis 800 80 000 


Org. nr: : 991733108 Telefaks 
51 91 73 01 
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Særskilte merknader til bemanningssituasjonen ved skatteoppkrevjarkontoret: Bjerkreim og 
Eigersund har felles skatteoppkrevjar. 'Tal årsverk 2014" er samla for heile kontoret, og ikkje 
Bjerkreim særskilt. 


2.2 Organisering 


Skatteoppkrevjarfunksjonen for Bjerkreim kommune vert utføtt av skatteoppkrevjaren for Eigersund og 
Bjerkreim. 


Bjerkreim kommune deltek og i ein interkommunal arbeidsgiverkontroiJordning under Stavanger 
kemnerkontor. Ordninga vrut etablert i 2014 med 2 årsverk. Bjerkreim sin andel av dette er ca l 0%. 


3. Måloppnåing 


3.1 Skatte~ og avgiftsinngang 


Skatterekneskapen for Bjerkreim kommune viser per 31. desember 2014 ein skatte- og avgiftsinngang' til 
fordeling mellom ska.ttekreditorane (etter frådrag for avsetj ing til margin) på kr 289 413 997 og uteståande 
restansar2 på kr 2 987 889. Skatterekneskapen er avlagt av kommunen sin skatteoppkrevjru· 20. januar 2015. 


3.2 Innkrevjingsresultat 


Vi har gått gjennom innkrevjingsresultata per 31. desember 2014 for Bjerkreim kommune. 


R l t ft l . d esu ta a v1ser øtgJatl e: 
Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt nv Innbetalt av 
innbetalt av krav sum krav (i%} sum krav (i %) 
iMNOK sum krav (i%) førre år regionen 


(i%) 


Restsl<att oersonlel!e skattvtarar 2012 90 92 6 95,0 100.0 95,6 
Arbeidseievaravgift 2013 46,2 100.0 99,8 98 6 99,8 
Forskotskatt person lege skattytarar 2013 34,3 999 99,0 100,0 99,4 
Forskottrekl' 2013 92,5 100,0 99,9 98,6 99,9 
Forskotsl\att upersonlege skattytarar 2013 18,4 100,0 99,8 100 o 99,9 
Restskatt upcrson1eec skattytarar 2012 9,6 98,5 99,0 100,0 99,1 


Særskilte merknader til innkrevjingsresultata: I følgje skatteoppkrevjar er manglande måloppnåing knytta til 
restskatt, person "et lite antall skattytere med store restanser, som også har restanser for eldre år". For 
restskatt upersonlege skuldast manglande måloppnåing "et krav på kr 140.977 i et konkursbo. Kravet er 
avskrevet". 


1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorane 
2 


Sum opnc (ubetalte} torfalne debetkrav 







2014/98753 Side 3 av 4 


3.3 A!"beidsgjevarkontroll 


Skatteoppkreveren for Eigersund/Bjerkreim er tilslutta kontroHordninga under Stavanger kemnerkontor der 
kommunene Hjelmeland, Rennesøy, Forsand, Eigersund, Sokndal og Bjerkreim er deltak.arar. 


& It t ti k esu a or ommunen per 31 d b 20 14 . . fj l . ka esem er VISer l ølgJes tteoppl ·evJaren sm resu rt . It atrappo ermg: 
Tal Minstekrav tal Ta l utførte Utførte Utførte Utførte utført kontroll 
arbeidsgjevarar kontrollar kon trolla r i kontrollar kontrollar kontrollar 2.014 region 


{5 %) 2014 2014 (i%) 2013 (i %) 2012 (i%) (i%) 
131 7 7 53 o o 4,6 


4. Kontroll av skatteoppluevjarfunksjonen 


Skattekontoret haf i 2014 gjennomført stadleg kontroll av skatt.eoppkrevjarkontoret for områda intern 
kontrotl, skatterekneskap, innkrevj ing og arbeidsgjevarkontroll. Siste stadlege kontroll vart halden 20. mai 
2014. Stadleg kontroll for området arbeidsgjevarkontroll vart gjennomfØrt ved Stavanger kemnerkontor 23 . 
oktober 2014. 


Skattekontoret har i 2014 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkrevjarkontoret for områda 
skatterekncsl'..a.p. 


Skatteoppkrevjarkontoret har gjeve tilbakemelding på pålegg og tilrådingar som er gjevne. 


5. Resultat av utført kontroll 


• Intern kontroll 


Basert på dei kontrollane som skattekoutoret har gjennomført, finn vi at skatteoppkrcvjaren sin overordna 
inteme kontroll i det alt vesentleg er i samsvar med gjeldande regelverk. 


c Rekneskapsførillg, rapportering og avlegging av skatterekneskapen 


Basert på dei kontro11ane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at rekneskapsføringa, rapporteringa og 
av legginga av skatterekneskapen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og gjev eit rettvist 
uttrykk for skatteinngangen i rekneskapsåret. 


«) Skatte- og avgiflsinnkrevjing 


Basert på dei kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at utføringa av innkrevjingsarbeidet og 
oppfølginga av restansane i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk. 
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., Arbeid-;gjevarkontro/1 


Basert på dei kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at utføringa av arbeidsgjevarkontrollen 
i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og veat utført i tilstTekkeleg omfang. 


6. Ytterlegare informasjon 


Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlingar i 2014 gjeve pålegg og tilrådingar som er meddelt 
skatteoppkrcvjaren i rapport av 16. juli 2014. Etter kontroll av arbeidsgjevarkontrollordninga er det sendt 
kopi av rapport til Skatteoppkrevjaren i Eigersund/Bjerkreim 24. oktober 2014. 


Venleg helsing 


Kopi til: 
o Kontrollutvalet for Bjerkreim kommune 
• Skatteoppkrevjaren for Eigersund/Bjerkreim 
o Riksrevisjonen 


·~eks ~~ U~~ trøm 
erdirektør 
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Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger 8.424.555,07 9.361.000,00 9.832.000,00 9.573.869,44 
Andre salgs- og leieinntekter 10.044.549,23 7.655.000,00 7.655.000,00 12.582.693,25 
Overføringer med krav til motytelse 18.536.283,73 13.093.000,00 13.163.000,00 31.242.790,39 
Rammetilskudd 88.669.456,00 89.500.000,00 90.500.000,00 85.467.039,00 
Andre statlige overføringer 5.135.940,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.847.491,00 
Andre overføringer 1.424.412,14 417.000,00 317.000,00 1.483.534,94 
Skatt på inntekt og formue 64.269.663,05 64.000.000,00 64.500.000,00 63.611.963,68 
Eiendomsskatt 7.470.029,64 7.400.000,00 7.400.000,00 7.575.976,39 
Andre direkte og indirekte skatter 68.613,00 60.000,00 60.000,00 63.402,00 
Sum driftsinntekter 204.043.501,86 192.516.000,00 194.457.000,00 213.448.760,09 
 
 
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter 104.831.980,93 97.045.375,00 94.174.375,00 102.474.334,64 
Sosiale utgifter 28.595.259,82 30.857.000,00 30.648.000,00 26.930.458,16 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 29.201.945,47 24.772.625,00 23.976.625,00 31.514.739,29 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 24.425.678,85 23.912.000,00 22.612.000,00 24.518.527,61 
Overføringer 14.145.740,75 14.726.000,00 15.482.000,00 16.848.672,48 
Avskrivninger 9.641.170,00 0,00 0,00 9.875.104,00 
Fordelte utgifter -2.691.883,09 144.000,00 144.000,00 -2.913.494,03 
Sum driftsutgifter 208.149.892,73 191.457.000,00 187.037.000,00 209.248.342,15 
 
 
Brutto driftsresultat -4.106.390,87 1.059.000,00 7.420.000,00 4.200.417,94 
 
 
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte 8.537.117,45 8.125.000,00 5.180.000,00 4.778.512,45 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån 79.603,00 0,00 0,00 67.992,00 
Sum eksterne finansinntekter 8.616.720,45 8.125.000,00 5.180.000,00 4.846.504,45 
 
 
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger 3.731.042,75 3.300.000,00 4.900.000,00 4.177.859,56 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 6.729.725,00 6.700.000,00 6.900.000,00 6.798.720,00 
Utlån 0,00 0,00 0,00 39.584,00 
Sum eksterne finansutgifter 10.460.767,75 10.000.000,00 11.800.000,00 11.016.163,56 
 
 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -1.844.047,30 -1.875.000,00 -6.620.000,00 -6.169.659,11 
 
 
Motpost avskrivninger 9.641.170,00 0,00 0,00 9.875.104,00 
Netto driftsresultat 3.690.731,83 -816.000,00 800.000,00 7.905.862,83 
 
 
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 96.000,00 340.000,00 0,00 3.710.361,08 
Bruk av bundne fond 1.255.797,00 476.000,00 476.000,00 1.116.747,30 
Sum bruk av avsetninger 1.351.797,00 816.000,00 476.000,00 4.827.108,38 
 
 
Overført til investeringsregnskapet 10.290,30 0,00 0,00 8.022.684,16 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til disposisjonsfond 624.881,37 0,00 1.276.000,00 665.340,68 
Avsatt til bundne fond 3.370.708,10 0,00 0,00 4.044.946,37 
Sum avsetninger 4.005.879,77 0,00 1.276.000,00 12.732.971,21 
 
 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1.036.649,06 0,00 0,00 0,00 
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Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom 718.670,00 0,00 0,00 912.884,00 
Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overføringer med krav til motytelse 5.725.000,00 5.600.000,00 0,00 1.963.114,00 
Kompensasjon for merverdiavgift 2.528.342,25 1.751.000,00 1.789.000,00 0,00 
Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre overføringer 160.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 
Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum inntekter 9.132.012,25 7.351.000,00 1.789.000,00 5.575.998,00 
 
 
Utgifter     
Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 136.156,51 
Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 19.198,10 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 10.450.080,99 9.387.000,00 7.150.000,00 41.418.761,24 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overføringer 3.201.282,25 1.751.000,00 1.789.000,00 11.048.743,11 
Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum utgifter 13.651.363,24 11.138.000,00 8.939.000,00 52.622.858,96 
 
 
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 2.006.208,00 0,00 0,00 651.989,00 
Utlån 1.011.125,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.345.000,00 
Kjøp av aksjer og andeler 936.287,00 317.000,00 270.000,00 271.918,00 
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til ubundne investeringsfond 147.949,00 0,00 0,00 2.190.485,54 
Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 1.973.176,00 
Sum finansieringstransaksjoner 4.101.569,00 4.317.000,00 4.270.000,00 6.432.568,54 
 
 
Finansieringsbehov 8.620.919,99 8.104.000,00 11.420.000,00 53.479.429,50 
 
 
Dekket slik:     
Bruk av lån 4.630.711,12 6.508.000,00 6.508.000,00 21.506.651,88 
Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån 2.980.029,37 512.000,00 512.000,00 999.257,34 
Overført fra driftsbudsjettet 10.290,30 80.000,00 0,00 8.022.684,16 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 941.555,00 
Bruk av bundne driftsfond 0,00 1.004.000,00 4.400.000,00 0,00 
Bruk av ubundne investeringsfond 969.324,00 0,00 0,00 6.001.889,75 
Bruk av bundne investeringsfond 30.565,20 0,00 0,00 16.007.391,37 
 
 
Sum finansiering 8.620.919,99 8.104.000,00 11.420.000,00 53.479.429,50 
 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Anskaffelse og anvendelse av midler     
 
 
Anskaffelse av midler     
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 204.043.501,86 192.516.000,00 194.457.000,00 213.448.760,09 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 9.132.012,25 7.351.000,00 1.789.000,00 5.575.998,00 
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 16.227.460,94 15.145.000,00 12.200.000,00 27.352.413,67 
Sum anskaffelse av midler 229.402.975,05 215.012.000,00 208.446.000,00 246.377.171,76 
 
 
Anvendelse av midler     
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 198.508.722,73 191.274.000,00 183.873.000,00 199.373.238,15 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 13.651.363,24 11.138.000,00 8.939.000,00 52.622.858,96 
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 14.414.387,75 14.317.000,00 16.070.000,00 13.285.070,56 
Sum anvendelse av midler 226.574.473,72 216.729.000,00 208.882.000,00 265.281.167,67 
 
 
Anskaffelse - anvendelse av midler 2.828.501,33 -1.717.000,00 -436.000,00 -18.903.995,91 
Endring i ubrukte lånemidler -1.855.341,12 0,00 0,00 -1.706.651,88 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 
Endring i arbeidskapital 973.160,21 -1.717.000,00 -436.000,00 -20.610.647,79 
 
 
Avsetninger og bruk av avsetninger     
 
 
Avsetninger 5.180.187,53 0,00 1.276.000,00 8.873.948,59 
Bruk av avsetninger 2.351.686,20 1.820.000,00 4.876.000,00 27.777.944,50 
Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 
Netto avsetninger 2.828.501,33 -1.820.000,00 -3.600.000,00 -18.903.995,91 
 
 
Int. overføringer og fordelinger     
 
 
Interne inntekter mv 13.264.263,21 609.000,00 609.000,00 21.740.231,49 
Interne utgifter mv 13.264.263,21 609.000,00 609.000,00 21.740.231,49 
Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oversikt - balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 
EIENDELER   
Anleggsmidler 467.237.717,91 447.093.204,25 
Herav:   
Faste eiendommer og anlegg 248.553.262,48 244.882.572,92 
Utstyr, maskiner og transportmidler 2.766.192,22 2.924.665,54 
Utlån 33.351.594,21 35.394.693,79 
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 
Aksjer og andeler 8.721.139,00 7.784.852,00 
Pensjonsmidler 173.845.530,00 156.106.420,00 
 
 
Omløpsmidler 72.313.636,79 75.100.905,98 
Herav:   
Kortsiktige fordringer 6.306.560,22 18.778.590,88 
Konterninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 
Premieavvik -708.505,00 265.742,00 
Aksjer og andeler 0,00 0,00 
Sertifikater 0,00 0,00 
Obligasjoner 555.844,75 583.747,75 
Derivater 0,00 0,00 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 66.159.736,82 55.472.825,35 
 
 
SUM EIENDELER 539.551.354,70 522.194.110,23 
 
 
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital 148.334.831,42 144.493.771,55 
Herav:   
Disposisjonsfond 10.404.113,67 9.875.232,30 
Bundne driftsfond 11.622.568,91 9.507.657,81 
Ubundne investeringsfond 16.617.968,63 17.439.343,63 
Bundne investeringsfond 1.545.143,65 1.575.708,85 
Regnskapsmessig mindreforbruk 1.036.649,06 0,00 
Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 
Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 
Udekket i inv.regnskap 0,04 0,04 
Kapitalkonto 104.821.622,30 103.809.063,76 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 3.072.000,00 3.072.000,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -785.234,84 -785.234,84 
 
 
Langsiktig gjeld 370.626.513,02 353.349.899,00 
Herav:   
Pensjonsforpliktelser 226.157.194,00 202.920.017,00 
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 
Sertifikatlån 82.320.000,00 49.720.000,00 
Andre lån 62.149.319,02 100.709.882,00 
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 
 
 
Kortsiktig gjeld 20.828.982,96 24.589.412,38 
Herav:   
Kassekredittlån 0,00 0,00 
Annen kortsiktig gjeld 27.904.501,96 29.585.314,38 
Derivater 0,00 0,00 
Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 
Premieavvik -7.075.519,00 -4.995.902,00 
 
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 539.790.327,40 522.433.082,93 
 
 
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto -2.967.727,71 -2.058.761,59 
Herav:   
Ubrukte lånemidler 8.496.311,42 10.351.652,54 
Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 
Andre memoriakonti -11.464.039,13 -12.410.414,13 
Motkonto for memoriakontiene 2.967.727,71 2.058.761,59 
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Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2014 Regnskap 2013 
 
 
OMLØPSMIDLER   
Endring betalingsmidler 10.686.911,47 -25.880.700,76 
Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 
Endring kortsiktige fordringer -12.499.933,66 8.120.363,42 
Endring premieavvik -974.247,00 -1.238.183,00 
Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -2.787.269,19 -18.998.520,34 
 
 
KORTSIKTIG GJELD   
Endring kortsiktig gjeld (B) 3.760.429,42 -1.609.154,45 
 
 
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 973.160,23 -20.607.674,79 







 


 


 Økonomiske oversikter 
 
 


1 Bjerkreim Kommune - 2014 13.03.2015 


 6 


 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Regnskapsskjema 1A - drift     
 
 
Skatt på inntekt og formue 64.269.663,05 64.000.000,00 64.500.000,00 63.611.963,68 
Ordinært rammetilskudd 88.669.456,00 89.500.000,00 90.500.000,00 85.467.039,00 
Skatt på eiendom 7.470.029,64 7.400.000,00 7.400.000,00 7.575.976,39 
Andre direkte eller indirekte skatter 68.613,00 60.000,00 60.000,00 63.402,00 
Andre generelle statstilskudd 5.135.940,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.847.491,00 
Sum frie disponible inntekter 165.613.701,69 161.990.000,00 163.490.000,00 158.565.872,07 
 
 
Renteinntekter og utbytte 8.537.117,45 8.125.000,00 5.180.000,00 4.778.512,45 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 3.731.042,75 3.300.000,00 4.900.000,00 4.177.859,56 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 6.729.725,00 6.700.000,00 6.900.000,00 6.798.720,00 
Netto finansinnt./utg. -1.923.650,30 -1.875.000,00 -6.620.000,00 -6.198.067,11 
 
 
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Til ubundne avsetninger 624.881,37 0,00 1.276.000,00 665.340,68 
Til bundne avsetninger 3.370.708,10 0,00 0,00 4.044.946,37 
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av ubundne avsetninger 96.000,00 340.000,00 0,00 3.710.361,08 
Bruk av bundne avsetninger 1.255.797,00 476.000,00 476.000,00 1.116.747,30 
Netto avsetninger -2.643.792,47 816.000,00 -800.000,00 116.821,33 
 
 
Overført til investeringsregnskapet 10.290,30 0,00 0,00 8.022.684,16 
Til fordeling drift 161.035.968,62 160.931.000,00 156.070.000,00 144.461.942,13 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 159.999.319,59 160.931.000,00 156.070.000,00 144.461.942,13 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1.036.649,03 0,00 0,00 0,00 
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 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Regnskapsskjema 2A - investering     
 
 
Investeringer i anleggsmidler 13.651.363,24 11.138.000,00 8.939.000,00 52.622.858,96 
Utlån og forskutteringer 1.011.125,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.345.000,00 
Kjøp av aksjer og andeler 936.287,00 317.000,00 270.000,00 271.918,00 
Avdrag på lån 2.006.208,00 0,00 0,00 651.989,00 
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsetninger 147.949,00 0,00 0,00 4.163.661,54 
Årets finansieringsbehov 17.752.932,24 15.455.000,00 13.209.000,00 59.055.427,50 
 
 
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler 4.630.711,12 6.508.000,00 6.508.000,00 21.506.651,88 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 718.670,00 0,00 0,00 912.884,00 
Tilskudd til investeringer 160.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 
Kompensasjon for merverdiavgift 2.528.342,25 1.751.000,00 1.789.000,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 8.705.029,37 6.112.000,00 512.000,00 2.962.371,34 
Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum ekstern finansiering 16.742.752,74 14.371.000,00 8.809.000,00 28.081.907,22 
 
 
Overført fra driftsregnskapet 10.290,30 80.000,00 0,00 8.022.684,16 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av avsetninger 999.889,20 1.004.000,00 4.400.000,00 22.950.836,12 
Sum finansiering 17.752.932,24 15.455.000,00 13.209.000,00 59.055.427,50 
 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1/15 Godkjenning av protokoll frå møte den 24. november 2014 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte 24. november 2014. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte 24. november 
2014. 
 


[Lagre]  
 
 
 
2/15 Kontrollutvalets årsmelding for 2014 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar den framlagte årsmeldinga for 2014. 
 
Årsmeldinga vert vidaresendt Bjerkreim kommunestyre til orientering. 


 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar den framlagte årsmeldinga for 2014. 
 
Årsmeldinga vert vidaresendt Bjerkreim kommunestyre til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
  







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
3/15 Rekneskap for kontroll og tilsyn - 3. tertial/årsrekneskap 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar oversikt over årsrekneskapet for 
kontrollutvalets budsjett for 2014 til orientering. 


 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak vart samrøtstes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar oversikt over årsrekneskapet for 
kontrollutvalets budsjett for 2014 til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
4/15 Bestilling av overordna analyse 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


• Kontrollutvalet i Bjerkreim ber Rogaland Revisjon IKS om å utarbeida 
ein overordna analyse av Bjerkreim kommune som skal ligga til 
grunn ved utarbeiding av nye planar for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll i Bjerkreim etter valet hausten 2015.  


• Analysen skal leverast til kontrollutvalets første møte i 2016.  
 


Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig revisor orienterte om innhaldet i ein overordna 
analyse. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
• Kontrollutvalet i Bjerkreim ber Rogaland Revisjon IKS om å utarbeida 


ein overordna analyse av Bjerkreim kommune som skal ligga til 
grunn ved utarbeiding av nye planar for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll i Bjerkreim etter valet hausten 2015.  


• Analysen skal leverast til kontrollutvalets første møte i 2016.  
 
[Lagre]  
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5/15 Statusoversikt pr. februar 2015 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt pr. februar 2015 til orientering. 
 


Møtebehandling: 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt pr. februar 2015 til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
 
Referat-/meldingssaker: 
 
1/15 Kopi av klage til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i 


Rogaland                        Unntatt offentlighet iht. Offl. § 13 fvl. § 13.1 
 


• Sekretariatet inviterer representant for barnevern til neste møte for å 
orientera om kritikk frå fylkesmannen, økonomi og styring, samt svara 
på spørsmål frå utvalet.  


 
 
 
EVENTUELT: 
Kontrollutvalsleiar orienterte om mottatt sak frå foreldre om tilskot til skyss av 
skuleelev. Sekretariatet bes om å få tilsendt korrespondanse i saka, som vert lagt 
fram til neste møte. 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
Leiar av kontrollutvalet 
        Sekretær for kontrollutvalet 
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Noter til regnskap 2014 


Bjerkreim kommune 
Regnskapsprinsipper 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal 


regnskapsskikk. 


 


Regnskapsprinsipper 


All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller 


investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.  


 


Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 


finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i 


årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i 


investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 


 


I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for 


regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet (stipulert). 


 


Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 


I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er 


omløpsmidler. Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer. 


Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. 


Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 


Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 


Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som 


påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en 


standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og 


aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 


 


Klassifisering av gjeld 


Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag 


på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 


 


Vurderingsregler 


Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 


Utestående fordringer er vurdert til pålydende. 


Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like 


store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter samme år som anleggsmidlet er anskaffet 


/ tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 


Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 


gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger 


(gebyrer,provisjoner mv.) er finansutgifter og inntekter. 


 


Selvkostberegninger 


Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 


brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet. 


For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme 


retningslinjer. 
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Mva-plikt og mva-kompensasjon 


Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige 


virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen 


gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet 


 


Note nr. 1 


 
 


Note nr 2 


 
 


 


 


  


OPPGAVE OVER KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER OG GJELDSANSVAR


Person,, Firma, Organisasjon


Garantiansvar pr. 


31/12-2014 Garantiansvar utløper


Garantier etter Kommunelovens §51


Røyslandstunet burettslag  ( lånebeløp 1 378 128,-) 423 727 27.09.2021


Bjerkreim Idrettslag 368 571 25.11.2024


Bjerkreimshallen (oppr.3 000 000 - raskere nedbet som avtalt) 591 613 01.03.2018


Sum Garantiansvar 1 383 911


Oversikt over ansvar for kommunale og interkommunale bedrifters langsiktige gjeld


Dalane Elverk


11,42 % av 456 374 791,- 52 118 001 siste i 2038


IKA (Interkommunalt Arkiv i Rogaland - 1,76%) 1 408


Sum Gjeldsansvar 52 119 409


Selskapets navn


Balanseført 


verdi Markedsverdi


Eierandel i 


selskapet


Lyse Energi 5 166 000         Ukjent 0,512 %


Landbrukssentret Helleland 6 000                Ukjent


Aksjer Dalane Produkter 11 500              Ukjent


Aksjer UNINOR 620 000            Ukjent


Studentenes hus 400                   Ukjent 4 aksjer


Boktrykk - Norsk skjema forlag 500                   Ukjent 5 aksjer


Biblioteksentralen A/L 300                   Ukjent 1 andel


A/L Dalane Husflid 1 000                Ukjent Ukjent


Stavkjørn Fjellsenter 19 000              Ukjent Ukjent


DIM 13 200              Ukjent 13,20 %


Andeler Rogaland Revisjon 28 300              Ukjent 0,67 %


Magma Geopark 350 000            Ukjent


 Aksjer og andeler i varig eie  (2014)
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Note nr 3 


 
 


Note nr 4 


Fond         


  


Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere


Tekst


Regnskapsåret 


31.12


Regnskapsår 


01.01


Gjenværende 


løpetid


Kommunens samlede lånegjeld        144 469 319        150 429 882 21


Fordelt på følgende kreditorer:


Kommunekreditt flytende rente -                    33 313 255         0


Kommunalbanken flytende/fast rente 48 898 537         52 101 137         19


Forretnings og sparebanker flytende rente 52 400 000         19 800 000         25


Forretningsbank flytende rente med 


SWAP 29 920 000         29 920 000         17


Husbanken 13 250 782         15 295 490         18


Andre låneavtaler


Bundne driftsfond - kap. 251 2014 2013


Beholdning pr.01.01 9 507 657,81 6 579 458,74


Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 1 255 797,00 1 116 747,30


Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00


Avsetning til bundne driftsfond 3 370 708,10 4 044 946,37


Beholdning pr. 31.12 11 622 568,91 9 507 657,81


Ubundne investeringsfond - kap. 253 2014 2013


Beholdning pr.01.01 17 439 343,63 21 250 747,84


Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 969 324,00 6 001 889,75


Avsetning til ubundne investeringsfond 147 949,00 2 190 485,54


Beholdning pr. 31.12 16 617 968,63 17 439 343,63


Bundne investeringsfond - kap. 255 2014 2013


Beholdning pr.01.01 1 575 708,85 15 609 924,22


Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 30 565,20 16 007 391,37


Avsetning til bundne investeringsfond 0,00 1 973 176,00


Beholdning pr. 31.12 1 545 143,65 1 575 708,85


Disposisjonsfond - kap. 256 2014 2013


Beholdning pr.01.01 9 875 232,30 13 861 807,70


Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 0,00 941 555,00


Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 96 000,00 3 710 361,08


Avsetning til disposisjonsfond 624 881,37 665 340,68


Beholdning pr. 31.12 10 404 113,67 9 875 232,30


Samlet avsetning og bruk av fond i året 2014 2013


Beholdning pr.01.01 38 397 942,59 57 301 938,50


Avsetninger 4 143 538,47 8 873 948,59


Bruk av avsetninger 2 351 686,20 27 777 944,50


Netto avsetninger         (Negativt tall betyr netto forbruk) 1 791 852,27 -18 903 995,91


Beholdning pr. 31.12 40 189 794,86 38 397 942,59
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Note nr 5 


  


2013 2014


Nåverdi av årets pensjonsopptjening 8 424 231   9 092 667     


+ Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelser 5 836 750   6 289 301     


= Brutto pensjonskostnad 14 260 981  15 381 968    


- Forventet avkastning på pensjonsmidlene 5 561 246   5 678 059     


= Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 8 699 735   9 703 909     


+ Sum amortisert premieavvik 655 330      694 754        


+ Administrasjonskostnad 501 136      595 819        


= Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 9 856 201   10 994 482    


2013 2014


Innbet. Premie/tilskudd (ekskl. adm) 9 093 954   11 600 506   


- Netto pensjonskostnad 8 699 735   9 703 909     


= Årets premieavvik 394 219      1 896 597     


Sats for arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %


AGA av prenmieavvik 55 585       267 420        


AGA av innbet. Premie/tilskudd (inkl. adm.) 1 282 248   1 635 671     


(arbeidsgivers andel)


2014


Brutto pensjonsforpliktelser IB 1.1. samt fisjon/fusjon 150 249 196  


± Estimatavvik forpliktelser IB 1.1 -476 149       


± Overførte/mottatte avvik -               


= Faktiske forplikelser IB 1.1 149 773 047  


+ Årets opptjening 9 092 667     


+ Rentekostnader 6 289 301     


- Utbetalinger -3 266 371    


= Brutto pensjonsforpliktelser UB 31.12 - Estimat 161 888 644  


2014


Brutto pensjonsmidler IB 1.1. samt fisjon/fusjon 119 826 858  


± Estimatavvik midler IB 1.1 -1 885 128    


± Overførte/mottatte avvik -               


= Faktiske pensjonsmidler IB 1.1 117 941 730  


+ Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) 12 196 325   


- Administrasjonskostnader -595 819       


- Utbetalinger -3 266 371    


+ Forventet avkastning 5 678 059     


= Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - Estimat 131 953 924  


Økonomiske forutsetninger 2013 2014


Årlig avkastning (i %) 5,00 4,65


Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,00 4,00


Årlig lønnsvekst (i %) 2,87 22,97


Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i %) 2,87 2,97


Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i %)2,872,97 2,87 2,97


Forholdstallet fra KMD (Kommunal - og moderniseringsdep.) 1,10 1,00


KLP 2014


PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT


SPESIFIKASJON AV BRUTTO


PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT


PENSJONSKOSTNAD


PREMIEAVVIK


SPESIFIKASJON AV BRUTTO
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Note nr 6 


 


2013 2014


Nåverdi av årets pensjonsopptjening 3 344 279   3 458 704     


+ Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelser 2 046 505   2 090 207     


= Brutto pensjonskostnad 5 390 784   5 548 911      


- Forventet avkastning på pensjonsmidlene 1 600 251   1 673 750     


= Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 3 790 533   3 875 161      


+ Sum amortisert premieavvik -112 547     -160 403       


+ Administrasjonskostnad 88 625       87 669          


= Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 3 766 611   3 802 427     


2013 2014


Innbet. Premie/tilskudd (ekskl. adm) 3 311 972   3 481 688     


- Netto pensjonskostnad 3 790 533   3 875 161     


= Årets premieavvik -478 561     -393 473       


Sats for arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %


AGA av prenmieavvik -67 477      -55 480         


AGA av innbet. Premie/tilskudd (inkl. adm.) 466 988      490 918        


(arbeidsgivers andel)


2014


Brutto pensjonsforpliktelser IB 1.1. samt fisjon/fusjon -56 553 417  


± Estimatavvik forpliktelser IB 1.1 4 298 236     


± Overførte/mottatte avvik -               


= Faktiske forplikelser IB 1.1 -52 255 181   


+ Årets opptjening -3 458 704    


+ Rentekostnader -2 090 207    


- Utbetalinger -               


= Brutto pensjonsforpliktelser UB 31.12 - Estimat -57 804 092  


2014


Brutto pensjonsmidler IB 1.1. samt fisjon/fusjon 40 043 627   


± Estimatavvik midler IB 1.1 -3 307 459    


± Overførte/mottatte avvik -               


= Faktiske pensjonsmidler IB 1.1 36 736 168    


+ Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) 3 569 357     


- Administrasjonskostnader -87 669         


- Utbetalinger -               


+ Forventet avkastning 1 673 750     


= Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - Estimat 41 891 606    


Økonomiske forutsetninger 2013 2014


Årlig avkastning (i %) 5,00 4,65


Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,00 4,00


Årlig lønnsvekst (i %) 2,87 2,97


Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i %) 2,87 2,97


Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i %)2,872,97 2,87 2,97


Forholdstallet fra KMD (Kommunal - og moderniseringsdep.) 1,10 1,00


SPESIFIKASJON AV BRUTTO


PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT


SPK 2014


PENSJONSKOSTNAD


PREMIEAVVIK


SPESIFIKASJON AV BRUTTO


PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT







 Noter 2014 
 


 


6 


Note nr 7 


Vann 


 
 


Note nr 8  


Avløp 


 
 


 


Har etterspurt opplysninger/informasjon for å kunne beregne selvkost for renovasjon 2014, men dette er ikke 


levert kommunen selv om slik informasjon er etterspurt også i år. SSB etterlyser denne informasjonen som er 


pålagt kommunen å innlevere. Revisjonen hadde i 2013 revisjonsmerknad i sin revisjonsberetning til kommunen 


for rapporteringsåret 2013.


Selvkost - Vann


= Driftskostnader  (a) 1 622 641


+ Avskrivninger 917 678


+ Kalkulatoriske renter 295 001


= Kapitalkostnader  (b) 1 212 679


= Gebyrgrunnlaget (=a+b) 2 835 320
- Gebyrinntekter 1 940 383


+ Avsetning til fond 0


- Bruk av fond 894 937


= 0 (kontroll sum) 0


Finansiell dekningsgrad 68,44


Rentefot 2,68 %


Rente på snitt. saldo i bal - 14 11 007 499


Kalk. Renter 295 001


Selvkost - Avløp


= Driftskostnader  (a) 1 619 920


+ Avskrivninger 1 301 132


+ Kalkulatoriske renter 600 583


= Kapitalkostnader  (b) 1 901 715


= Gebyrgrunnlaget (=a+b) 3 521 635
- Gebyrinntekter 3 205 264


+ Avsetning til fond 0


- Bruk av fond 316 371


= 0 (kontroll sum) 0


Finansiell dekningsgrad 91,02


Rentefot 2,68 %


Saldo i bal - 13 22 409 807


Kalk. Renter 600 583
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Note 9    


 
 


Note nr 10 


 


 
 


 


 


  


Regnskap


Tjeneste: 3380 Forebygging av brann andre ulykker/feiing 2014


Driftsutgifter 809 777,75                 


Driftsinntekter -237 617,89


T O T A L T 572 159,86                


2014


Lønnsutgifter 1 954 728,92     


Andre driftsutgifter 41 010,90          


Driftsinntekter (1 249 051,17)    


Netto driftsutgifter 746 688,65        


2014


Lønnsutgifter 821 941,16        


Andre driftsutgifter 137 861,35        


Driftsinntekter (626 529,81)       


Netto driftsutgifter 333 272,70        


Tjeneste 3021 Byggesaker - 3022 Delingssaker


Andre selvkostområder


Selvkost  F 215  Skolefritidsordning


Tjenesten 2150  SFO


Selvkost   F 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering
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Note nr 11 Aktiveringsskjema 


 
 


Note nr 12 


 
 


Note nr 13 


 
 


  


Forbruk Aktiverings-


2014 konto


6021 Næringsområde Røysland 2 656 819,74    2 275 005 Debet 9920


6037 Asfaltering 526 143,75       2 275 011 Debet 9920


6045 Egenkapitalinnskudd - KLP 316 287,00       2 214 100 Debet 9923


6058 Kirkegårdsutvidelse Bjerkreim 315 749,00       2 275 010 Debet 9920


6100 Uteområde Vikeså skule 2 492 481,00    2 275 002 Debet 9920


6101 Vikeså skule - gjenoppbygging av småskulen 2 688 871,50    2 275 002 Debet 9920


6107 Røyslandsdalen 2011 517 500,25       2 275 004 Debet 9920


6114 Røranlegg Omsorg 109 872,00       2 275 002 Debet 9920


6133 Reguleringsplan Hunnadalen 2 425,00            2 275 004 Debet 9920


6135 Kaldoserer Bjordal 38 193,25         2 275 010 Debet 9920


6141 Skifte av veglys - ikke kvikksølv 196 431,94       2 275 008 Debet 9920


6142 Gang- og sykkelsti Fv 112  2013 Søndre del 2 656,25            2 275 011 Debet 9920


6144 Gang- og sykkelsti Fv 503 - Vikesdal 1 210 830,00    2 275 011 Debet 9920


6146 Oppgradering av WebSak 226 570,93       2 245 001 Debet 9922


6148 Ballbinge Vikeså skule 2014 464 750,00       2 275 002 Debet 9920


6149 Møbler og utstyr etter brann 1 290 725,75    2 245 002 Debet 9922


6151 Aktivitetspark 2014 212 862,88       2 275 010 Debet 9920


TOTALT 13 269 170,24 


Fast eiendom 11 435 586,56 2 599 000 Kredit 9920


Maskiner og utstyr 1 517 296,68    2 599 000 Kredit 9922


Aksjer og andeler 316 287,00       2 599 000 9923


Tomtesalg (1*400 000,-) 400 000             2 275 004 Kredit


Tomtekjøp (gjenkjøp) (2*400 000,-) 800 000             2 275 004 Debet


Netto tomtesalg 400 000             2 599 000 Kredit 9900


Prosjektnr Debet/KreditTekst Objektnr.


FASTE EIGEDOMAR AVSKRIVNINGER 2014


KOST- KOST- BOKFØRT BOKFØRT


PRIS TILGANG PRIS AVSKR. VERDI TILGANG ÅRETS VERDI


Tekst ANSK.ÅR 01.01. AVGANG UTGÅTT 31.12. SATS % 01.01. AVGANG AVSKR. 31.12.


Sum konto 2275001  Kommunale boligar 4 811 759 0 0 4 811 759 3 468 811 0 115 247 3 353 564


Sum konto 2275002  Bygningar/eigendomar 199 823 951 4 755 975 0 204 579 925 155 653 551 3 263 494 5 126 528 155 282 998


Sum konto 2275004  Bustadfelt 1 515 392 1 319 925 400 000 2 435 317 0 1 515 391 919 925 0 2 435 316


Sum konto 2275005  Industriområde 8 104 707 2 656 820 0 10 761 526 0 8 104 626 2 656 820 0 10 761 445


Sum konto 2275006  Teknisk anlegg - vatn 21 688 875 0 0 21 688 875 55 11 007 590 0 917 678 10 089 942


Sum konto 2275007  Teknisk anlegg - kloakk 34 482 565 0 34 482 565 22 409 808 0 1 301 132 21 108 675


Sum konto 2275008  Tenkisk anlegg - veg 6 844 996 6 844 996 3 683 066 0 171 125 3 511 941


Sum konto 2275010  Kommunale eigendomar 566 805 0 0,0 19 635 525 566 805 0 20 202 330


Sum konto 2275011  Vegar 1 936 062 19 391 399 1 936 062 533 187 20 794 274


UTSTYR, MASKINAR, TRANSPORTMIDDEL


KOST- KOST- BOKFØRT BOKFØRT


PRIS TILGANG PRIS AVSKR. VERDI TILGANG ÅRETS VERDI


TEKST ANSK.ÅR 01.01. AVGANG UTGÅTT 31.12. SATS % 01.01. AVGANG AVSKR. 31.12.


Sum konto 2245001 1 511 805       72 390                 -                   1 584 195       276 625                   72 390            167 758         181 258     


Sum konto 2245002 10 530 055    1 290 726            -                   11 820 781    1 396 589                1 290 726       1 026 162      1 661 153  


Sum konto 2245008 2 371 180       0 -                   2 371 180       92 978                      0 64 657           28 321       


Sum konto 2245009 946 500          -                        -                   946 500          391 300                   0 151 800         239 500     


Sum konto 2245006 1 061 302       -                        -                   1 061 302       -                           575505 63 945           511560


Sum konto 2245003 474 811          -                        -                   474 811          191 668                   -             47 267           144 401     


AVSKRIVNINGER 2014
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Note nr 14 


 
 


 


Note nr 15 


Ytelser til ledende personer 31.12.2014 


Administrasjonssjef 786 000,- 


Ordfører 804 543,- 


 


Note nr 16 


  


Regnskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Regnskap


i hele tusen 2014 2014 forbruk 2014 2013


Kontrollutvalget 88 83 5 106,2 83 80


Kontrollutvalgssekretæriat 103 83 20 124,1 83 101


Revisjon 295 288 7 102,4 288 356


T O T A L T 486 454 32 107,1 454 537


31.12.2014 31.12.2013 Endring


2.1 Omløpsmidler 72 313 637kr  75 100 906kr     


2.3 Kortsiktig gjeld 20 828 983kr  24 589 412kr     


51 484 654kr  50 511 494kr     973 160kr          


Beløp Sum


Inntekter driftsregnskap 204 043 502kr  


Inntekter investeringsregnskap 9 132 012kr       


Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner 16 227 461kr     


229 402 975kr  229 402 975kr  


Utgifter driftsregnskap 198 508 723kr  


Utgifter investeringsregnskap 13 651 363kr     


Utbet. ved eksterne finanstransaksjoner 14 414 388kr     


226 574 474kr  226 574 474kr  


2 828 501kr      


-1 855 341kr     


973 160kr          


973 160kr          


-kr                       


Endring i arbeidskapital


Sum anvendelser av midler


Anskaffelse - anvendelse av midler


Endringer ubrukte lånemidler (økning+/reduksjon-)


Endring i arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap


Endring i arbeidskapital i balansen


Differanse (forklares nedenfor)


Balanseregnskapet


Arbeidskapital


Drifts- og investeringsregnskapet:


Anskaffelse av midler:


Sum anskaffelser av midler


Anvendelser av midler
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Note nr 15 


 


 
 


 


  


Debet Kredit Note


1/1-2014 Saldo Underskudd i Kapital 1/1-2014 Saldo 103 809 063,76


Debetposter i året Kreditposter i året


Salg av fast eiendom og anlegg (9900) -400 000,00


Aktivering av fast eiendom og anlegg 


(9920) 11 435 586,56 11


Av- og nedskriving av eiendom og 


anlegg (9901) 8 164 897,00 Oppskriving av fast eiendom og anlegg 0,00 12


Salg av utstyr, maskiner og 


transportmidler 0,00 Aktivering av maskiner og utstyr (9922) 1 517 296,68


Av- og nedskrivning av maskiner og 


transportmidler (9902) 1 521 589,00 13


Salg av aksjer og andeler (9903) 0,00 Kjøp av aksjer og andeler  (9923) 936 287,00


Nedskrivning av aksjer og andeler 


(9904) 0,00 Oppskriving av aksjer og andeler (9924) 0,00


Avdrag på utlån (9927) 1 742 621,58 Utlån  (9925) 1 011 125,00


Avdrag på sosiallån (9926) 79 603,00 Sosiale utlån  (9926) 0,00


Avskrivning av utlån 0,00 Oppskrivning avskrevne utlån  (9924) 0,00


Bruk av midler fra eksterne lån 4 621 690,12 Avdrag på eksterne lån (9905) 8 635 933,00


Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 Urealisert kursgevinst utenlandslån  (9928) 0,00


Pensjonsforpliktelser 22 557 756,00 Pensjonsmidler 17 739 110,00 5 & 6


Arb.giveravgift - pensjonsforpliktelser 679 421,00 Ansvarlig lån - Lyse energi 0,00


Ansvarlig lån  - avdrag (9912) 1 132 000,00 0,00


Diverse kap. Pensjonsmidler 2013 0,00 Diverse kap.konto 0,00


Aktivering - nedskrivning til gamle 


verdier 154 181,00 Aktivering - oppskriving til nye verdier 0,00


31/12-2014 Saldo 104 830 643,30 31/12-2014 Saldo underskudd i kapital


Sum Debit 145 084 402,00 Sum Kredit 145 084 402,00


Økonomisjef Rådmann          Revisjonsjef


(sign) Med henvisning til 


revisjonsberetning


datert 


KOMMUNEKASSENS KAPITALKONTO   2.599.000
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Note 16 


Ressurskrevende brukere 


Det er regnskapsført stipulert refusjonsinntekt på 0,32 millioner ut fra faktura og sluttoppgjør per 


31.12 for ressurskrevende brukere. Det er ikke budsjettert med refusjonsinntekter da dette er en 


usikker inntekt ved budsjtbehandlingen . Den er usikker i den forstand at det er en usikker het i hva 


som blir godkjent som utgift og dermed refusjonsbart.  


 


Note 17 


Tilskudd private barnehager 


Etterprøving av utbetalinger til private barnehager viser at Bjerkreim kommune skal utbetale totalt 


11,6 millioner kroner med et budsjett på 12,5 millioner.  


 


Note 18 


Sosiallån 


Kommunen gir i visse tilfelle sosiallån etter de retningslinjer som gjelder og  i mangel på fagssystemer 


må vi selv sette dette i system. Dette er noen mangelfult da det er vanskelig med bare noen tastetrykk 


finne saldo per lånemottaker. Dette har revisjonen påpekt og dette vil bli satt i system i 2015. 


 


Note 19 


Utestående fordringer 


Kontoen for utestående fordringer i balansen fremstod uforholdsvismessig høy per 31.12.13. Dette på 


grunn av at her føres krav som er regnskapsført, men midlene er ikke mottatt.  


Nå har vi fått utbetalt rest av forsikringsoppgjør samt tilbakeholding av midler av Skatt Vest 


Nå er saldo på et normalt nivå i forbindelse med en regnskapsavslutning. Diffen mellom de 31.12 de 


begge årene er på 8,2 millioner (10,4 millioner per 31.1213 og 2,2 millioner per 31.12.14). 


 


Note 20 


Forsikringsoppgjør etter skolebrann 


Oppgjøret er avsluttet og kommunen fikk utbetalt alle sin krav ovenfor forsikringsselskapet. Pga at 


store summer ble holdt tilbake ble det store renteinntekter at føre i driften. 


 


Note 21 


Periodisering av lønn – en «13. lønnskjøring» 


Det er slik hver måned at tillegg som utløses ved jobb utenom vanlig lønn, utbetales måneden etter. 


Ved årsskifte vil slik lønn for desember bli utbetalt i januar og da i et annet regnskapsår. Dette kalles 


påløp lønn. Etter lover og forskrifter skal alle utgifter, her også lønn, regnskapsføres i det 


regnskapsåret utgiften har oppstått. I og med at vi ikke kjører en 13. lønnskjøring blir dette beløpet 


stipulert og for innværende år (2014) er dette stipulert til om lag 0,5 millioner pluss sosiale utgifter. I 


Dette er ikke blitt ugiftsført, noe som er brudd på regler, men for 2015 vil dette bli gjort.  


 


Note 22 


Egenkapitalinnskudd til KLP 


Innbetaling på kroner 316 287,- fordelt på hhv pensjonsordningen for sykepleiere (66 817,-) og 


fellesordningen for kommuner og bedrifter (249 470 ,-). 
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Fylkesmannen ber om ei utgreiing og eit møte om mangJande overhaJding av 
tidsfristar og manglande oppfølging av fosterheim i barneverntenesta 


Fylkesmannen i Rogaland viser til Bjerkreim kommune si rapportering frå barnevemtenesta for 3. 
og 4. kvartal 2014, samt halvårsrapport for første og andre halvår 2014. 


Det innsendte kontrollskjemaet for 3. kvartal 2014 viser at barneverntenesta avslutta 8 saker i denne 
perioden. Av des se blei fristen for undersøking overskride i fire saker. I tre av desse sakane, som 
Fylkesmannen antar at gjeld tre søsken. blei fristen overskride med over 4 månader. 


Det innsendte kontrollskjemaet for 4. kvartal 2014 viser at barnevcrntenesta avslutta 17 saker i 
denne perioden. Meldingsfristen blei ikkje overhaldcn i fire saker, og i ein av desse gjekk ein over 
fristen med l O dag ar. Fristen for undersøking blei overskride i 8 saker, frå no kre få dagar til over 3 
månader i cin sak. 


Frå halvårsrappmten for første halvår 2014 går det fram at det mangla tiltaksplan for 7 av dei totalt 
17 barna som fekk hjelpetiltak i kommunen på det tidspunktet. Kommunen hadde ansvar for 10 
barn i fosterheim. Av dei som hadde vore plasse11 i fosterheim i meir enn l år, var kravet til 
lovpålagte tilsynsbesøk ikkje oppfylt for 5 av 7 barn. For dei barna som hadde vore plassert i 
fostcrheim i mindre enn l år, var kravet til tilsynsbesøk ikkjc oppfylt for 3 av 3 bam. 


Kommunen hadde oppfølgings- og kontrollansvar for 6 barn i fosterheim. Av dei som hadde vore 
plassert i fosterheim i meir enn l år, var kravet til lovpålagte besøk ikkje oppfylt for 3 av 3 barn. Av 
dei som hadde vore plassert i fosterheim i mindre enn l år, var kravet til lovpålagte besøk ikkje 
oppfylt for l av 3 barn. 


Frå ha1vårsrappmten for andre halvår 2014 går det fram at det manglar tiltaksplan for 9 av dei totalt 
14 barna som får hjelpetiltak i kommunen nå. Kommunen har ansvar for 12 barn i fosterheim. Av 
dei som har vore plassert i fosterheim i meir enn l år, er kravet til lovpålagte tilsynsbesøk ikkje 
oppfylt for 8 av l O barn. For dei barna som har vore plassert i mindre enn l år, er kravet til 
lovpålagte tilsynsbesøk ikkje oppfylt for 2 av 2 barn. 


Kommunen har oppfølgings- og kontrollansvar for 6 barn i fosterheim. Av dei som har vore plassert 
i fosterheim i meir enn l år, er kravet til lovpålagte besøk ikkje oppfylt for 4 av 4 barn. Av dei som 
har vore plassert i fosterheim i mindre enn l år, er kravet til lovpålagte besøk ikkje oppfylt for 1 av 
2 barn. 







Fylkesmannen har etter dette merka seg at kommunen har rapportert fristoversittingar over ei viss 
tid. Grunngjevinga som blir gitt er i de fleste tilfelle at saka er komplisert o.l. Fylkesmannen viser 
til at kommunen har plikt til å undersøke ein melding så raskt som mogleg og seinast innan tre 
1nånader. 


Fylkesmannen er vidare sterkt bekymra for dei tallene som er referert frå halvårsrapportane 
ovanfor. Desse tallene viser at barn i tiltak i kommunen gjennomgåande får ein for dårlig 
oppfølging av kommunen. Dette gjeld særleg barn i fosterheim, som verken får dei tilsyns- eller 
oppfølgingsbesøka dci har krav på. Fylkesmannen viser her til kommunen sin plikt til å lage 
tiltaksplan, oppfølgingsplikten av fosterheim i fosterhjemsforskriften §§ 7 og 8 og den generelle 
oppfølgingsplikten av fosterhcim kommunen har som omsorgskommune. 


Fylkesmannen ber om ein skriftleg utgreiing for kommunen sitt syn på fristoverskridingane i denne 
perioden, og kva slags tiltak kommunen vil innføre for å sikre at lovkrava på dette området blir 
overhaldt. 


Vidare ber vi om ein skriftleg utgreiing for dei store manglane i oppfølginga av barn som går fram 
av kommunen sin halvårsrappmtering, og kva kommunen meiner er årsaken til dette. Vi ber vidare 
kommunen om å utgrcie for kva slags tiltak den vil innføre for å sikre at lovkrava på dette området 
blir overhaldt. 


Fylkesmannen ber om en skriftlig tilbakemelding innan 04.03. I 5. 


Fylkesmannen varslar avslutningsvis at vi ønsker eit møte med kommunen om dette ein kort 
periode etter at vi har mottatt kommunen sin skriftlege tilbakemelding. Tidspunkt for et slikt møte 
kan avtales i by(jinga av mars. 


Med helsing 


Pål Iden 
Avdelingsdirektør/fylkeslege 


Anders Kvadshcim Mygland 
råd gi var 


Dokumentet er elektronisk godkjent og hm- derfor ikkje underskrift 


Saksbehandlar: Anders Kvadsheim Mygland 
Saksbehandl<u· telefon: 51568721 
E-post: fmroakm(illfylkesmannen.no 


Kopi til: 
Bjerkreim barnevcrntcncstc Postboks 17 43~9 VIKI:SÅ 
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Rogaland Revisjon IKS 


SELSKAPSKONTROLL - 3 - DALANE MILJØVERK IKS 


 
 


Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierre-


presentanter og administrasjonen i eierkommunene. Rapporten er et offentlig doku-


ment og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.  


 


Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rappor-


ten kan behandles: 


1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og høringsuttalelser 


2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse med vurderinger og anbefa-


linger, samt vedlegg 
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Hovedbudskap 


Vi har ikke anmerkninger som går på den formelle styringen av selskapet, men det mangler 


strategiplan, styreinstruks, styrets egenvurdering og etiske retningslinjer. Selskapets praktise-


ring av selvkostreglene anses tilfredsstillende, men vi har noen merknader som går på selve rap-


porteringen. Representantskapet utøver sin myndighet i tråd med lovregler og selskapsavtalen. 


Eierne har ikke utarbeidet en selskapsspesifikk eierstrategi overfor selskapet. 


 


Kort om selskapet 


Dalane Miljøverk IKS (DIM) ble stiftet 22.05.00 med hjemmel i lov om interkommunale 


selskaper (1999). Selskapet holder til på Svåheia i Eigersund. Det er 12 ansatte. Deltake-


re/eiere er Eigersund (68,50 %), Sokndal (18,48) og Bjerkreim (13,02 %). Selskapet har 


ansvar for renovasjonen i eierkommunene. Selskapet driver både med husholdnings-


avfall (selvkostvirksomhet) og næringsavfall. Septik- og slamtømming er skilt ut for 


seg.  


 


Datterselskapet Svaaheia Avfall AS ble stiftet 10.12.09. Dette selskapet overtok driften 


av deponiet på Svåheia fra DIM i 2013. DIM sin eierandel er 51 %. Private eiere utgjør 


20 %. 


 


Skattemessig situasjon - Utbytte 


DIM som et interkommunalt selskap, er i utgangspunktet en skattepliktig virksomhet. 


Skatteplikten gjelder ikke selskap som ikke har erverv til formål. DIM kommer dermed 


under unntaksbestemmelsen når det gjelder husholdningsavfall og septik ettersom det-


te skal skje til selvkost.  


 


I forbindelse med innskjerping av skatteplikten for næringsavfall fra 2014, samt bortfall 


av etterdriftsforpliktelsen ved deponiet fra 2013, vurderte DIM skatteplikten for sin 


næringsrelaterte virksomhet ved årsregnskapet for 2013. Det forelå skatteplikt på 


grunnutleie og overskudd av næringsdrift (dvs. næringsavfall og slam). Resultatet 


samlet for dette var et underskudd på 72 699 kroner. DIM hadde følgelig ikke skattbar 


inntekt i 2013. Skattepliktig inntekt (overskudd) er på 319 601 kroner i 2014. Skatten 


utgjør 86 292 kroner (27 %).    


 


I den «gamle» selskapsavtalen står det at erverv ikke er hensikten med selskapet og at 


eierne ikke skal ta ut utbytte. Det om erverv og utbytte er nå tatt bort pga. skatteplikten 


for DIM. Brønnøysundregistrene har krevd behandling av denne saken i deltaker-


kommunene før de vil registrere den nye selskapsavtalen. Endring av selskapsavtalen 


kommer opp i kommunestyrene i mars/april 2015. Dersom endringen blir vedtatt, har 


eierne mulighet til å ta ut utbytte fra selskapet. 
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Våre funn beskrives i det nedenstående 


 


Hvordan er selskapet styrt? 


Vi har ikke anmerkninger som går på den formelle styringen av selskapet, men det er 


enkelte mangler. Det bemerkes at selskapet ikke har utarbeidet strategiplan. En strate-


giplan vil klargjøre og dokumentere de utfordringer som selskapet står overfor. Det 


bemerkes også at styret ikke har utarbeidet styreinstruks og foretatt egenvurdering. En 


styreinstruks vil klargjøre og dokumentere styrets arbeid og myndighet. I selskapsav-


talen er det noen bestemmelser om styrets arbeid, men dette er ikke for alle forhold 


som er aktuelle i en styreinstruks. Styrets egenvurdering vil ta for seg styrets arbeid, 


habilitet og kompetanse. Dette er viktig med tanke på selskapet. Fire av syv styremed-


lemmer er ikke registrert i KS sitt styrevervregister. Registrering av styreverv skaper 


åpenhet rundt hvilke roller folkevalgte/lokale politikere har i samfunnslivet. Dette er 


viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. 


 


Praktiserer selskapet selvkostregler for husholdningsavfall? Er det et tilfredsstillen-


de skille mellom husholdningsavfall og næringsavfall? 


Selskapets praktisering av selvkostreglene anses tilfredsstillende, men vi har noen 


merknader som går på selve rapporteringen. DIM har utarbeidet en selvkostnote til 


årsregnskapet for 2014, men denne viser ikke dekningsgraden. Kommunal regnskaps-


standard (KRS nr. 6) sier at selvkostnoten bl.a. skal vise dekningsgraden. Standarden er 


ikke lovkrav slik som selve selvkostprinsippet er, men vi anser at det vil være hen-


siktsmessig å følge denne så langt det passer.  


 


Over/underskudd for husholdningsavfall (herunder septik) i det enkelte år har vært 


ganske små i perioden 2012-2014. Dette tyder på at DIM har hatt et godt anslag når det 


gjelder gebyrsatsene og selvkost.  


 


Blir selskapets aktiviteter rapportert i tråd med lover og regler? 


Vi har her konsentrert oss om selskapets årsberetning og årsregnskap samt KOSTRA-


rapporteringen. Annen rapportering er det ikke sett på. Mangler ved selvkostnoten er 


omtalt ovenfor. Vi har ellers en del anmerkninger som går på selskapets KOSTRA-


rapportering. Selskapets KOSTRA-rapportering er mangelfull. De tre eierkommunene i 


DIM står ikke oppført med dekningsgrad, selvkostgrad og gebyrinntekter pr. årsinn-


bygger. Det er DIM som skal rapportere disse størrelsene til KOSTRA på vegne av alle 


eierkommunene (samme data/tall for dekningsgrad og selvkostgrad). DIM viser selv 


til mottatt kvittering fra SSB på at deres KOSTRA-rapportering er fullstendig. DIM kan 


for senere år gi eierkommunene de nødvendige data for egen registrering her. 


 


Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? 


Det bemerkes at selskapet ikke har utarbeidet etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer 


vil klarere informere selskapets ansatte og styre hva som etisk forsvarlig. Arbeidet med 


etiske retningslinjer åpner dessuten for diskusjoner og erfaringsutveksling før uregel-
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messigheter eller feilvurderinger oppstår. For arbeidsmiljø og miljøvern er det ikke 


spesielle forhold som kan trekkes fram.  


 


Praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet? 


DIM foretar en del direkte anskaffelser/kjøp. Dette vil normalt kun være tillatt etter 


lovreglene dersom det reelt sett bare er en leverandør. Beslutningen skal også begrun-


nes/dokumenteres i protokoller. DIM har ikke utarbeidet slike protokoller. DIM sin 


praksis her er brudd på lovreglene om offentlige anskaffelser. Det er utfyllende infor-


masjon på selskapets nettsider om deres virksomhet og tjenester. Vi ser likevel for oss 


at også selskapsavtalen, styresaker, årsberetninger og årsregnskaper legges ut her. 


 


Hvordan foretas eieroppfølgingen av datterselskapet? 


Eieroppfølgingen av datterselskapet Svaaheia Avfall AS foretas av styreleder i DIM. 


Dette skjer på generalforsamlinger samt orienterende saker om Svaaheia Avfall AS i 


DIM styret. Styreleder i DIM er både eierrepresentant og styreleder i datterselskapet 


Svaaheia Avfall AS. En slik eierrepresentasjon bør i utgangspunktet unngås. Aksjo-


næravtalen regulerer imidlertid i stor grad forholdet eierne imellom. Det er likevel vik-


tig at en her er bevisst på ikke å blande eier- og styrerollen. 


 


Hvordan håndteres avtaler og transaksjoner mellom morselskap og datterselskap? 


Det er utarbeidet tre avtaler mellom DIM og datterselskapet. Dette er leieavtaler for 


grunn og ledningsanlegg, diverse funksjoner og personell. Alle avtalene har vært sty-


rebehandlet i begge selskaper. Timeprisene for personell er moderate. Vi har ellers ikke 


nærmere kjennskap til om prisene i avtalene er innenfor det en kan kalle «normale» 


markedspriser ettersom prisene ikke er vurdert av uavhengig tredjepart ved takst (leie-


takst e.l.). Selskapene har brukt eget skjønn. Det hadde vært fordelaktig om en uav-


hengig tredjepart kunne gå god for prisene i leieavtalene. 


 


Hvilken økonomisk risiko har eierkommunene for drift og investeringer i selska-


pets datterselskap og andre eide selskaper? 


DIM har eierskap i Svaaheia Avfall AS, Forus Energigjenvinning 2 AS og Rekom AS. 


DIM sin risiko er i utgangspunktet begrenset til investert kapital (aksjekapital og annen 


innskutt kapital). DIM har ikke en egen risiko for selve driften, men kan om det går 


dårlig i selskapene bli bedt om mer kapital. Kommunene som eiere av DIM har i prin-


sippet den samme økonomiske risiko som DIM.  


 


Det synes å være liten økonomisk risiko for DIM og eierne vedørende datterselskapet 


Svaaheia Avfall AS. Dette selskapet har i sine første driftsår 2013 og 2014 gått meget 


godt og egenkapitalen er blitt vesentlig styrket. Det synes å være mer usikkerhet når 


det gjelder Forus Energigjenvinning 2 AS da resultatet i første hele driftsår 2013 var 


meget dårlig, men det forventes en bedring for senere år. Vi understreker at våre vur-


deringer vedrørende den økonomiske risikoen kun bygger på offentlig informasjon og 


informasjon fra DIM. Vi har ikke nærmere kjennskap til risikobildet. Datterselskapet 


ble opprettet for å fordele risikoen vedrørende kostnadene for avslutning og etterdrift 
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av deponiet. Vi ser imidlertid så langt at dette har medført at DIM og eierne har gått 


glipp av større inntekter. 


  


DIM sine eierandeler i Rekom AS er svært små beløpsmessig. Den økonomiske risi-


koen for DIM og eierne er dermed tilsvarende liten. Vedrørende stiftelsen av Svåheia 


Eiendom AS avventes det deltakerkommunenes behandling av nødvendig endring i 


Dalane Miljøverk sin selskapsavtale. Selskapet kan deretter stiftes på vanlig måte hvor 


DIM i første omgang blir eneeier. Deretter overføres eiendomsselskapet til deltaker-


kommunene iht. aksjonæravtalen. Vi gjør oppmerksom på at denne overføringen kan 


ha skattemessige konsekvenser. 


 


Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?  


Representantskapet utøver sin myndighet i tråd med lovregler og selskapsavtalen. Vi 


ser at det ikke er utarbeidet en selskapsspesifikk eierstrategi overfor selskapet. En slik 


eierstrategi vil utdype eiernes krav og forventninger til selskapet. Renovasjonsområdet 


er strengt lovregulert og det er ikke store muligheter for utbytte fra selskapet. Eier-


kommunene kan likevel vurdere om det er behov for en selskapsspesifikk eierstrategi 


overfor selskapet. Det er i så fall hensiktsmessig at denne eierstrategien utarbeides av 


eierkommunene sammen, dvs. som et felles dokument. Det er videre naturlig at dette 


ses sammen med ny kommunestruktur og eventuell omorganisering av selskapet 


(sammenslåing med andre renovasjonsselskaper). 


 


Vi gir følgende anbefalinger: 


 Selskapet bør utarbeide en strategiplan. Styret bør utarbeide en styreinstruks og fo-


reta en årlig skriftlig egenvurdering. Hele styret bør registrere seg i KS sitt styre-


vervregister. Selskapet bør utarbeide etiske retningslinjer. 


 Selskapet bør påse at lovregler om offentlige anskaffelser alltid følges. Selskapet 


bør legge ut flere aktuelle dokumenter på sine nettsider. Dette vil gjøre den offent-


lige informasjonen om selskapet lettere tilgjengelig. 


 Selvkostnoten til årsregnskapet til årsregnskapet bør også vise dekningsgraden. 


 Eierkommunene bør vurdere om det er behov for å utarbeide en selskapsspesifikk 


eierstrategi overfor selskapet. 


 


Anbefalingene i første kulepunkt er i tråd med anbefalinger fra KS. KS anbefaler også 


kommunene å utarbeide egne eierstrategier overfor sine vesentlige selskaper. 
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Vi mottok 24.03.15 eiernes kommentarer fra representantskapets leder. Dette var en samlet ut-


talelse på vegne av hele representantskapet. 


 


Vi registrerer at selskapskontrollen av Dalane Miljøverk IKS (DIM) påpeker at eierne 


ikke har utarbeidet en spesifikk eierstrategi ovenfor selskapet. 


 


Vi har innhentet informasjon fra eierkommunene, og det er følgende status: 


 Sokndal kommune er i gang med en slik prosess innfor deres eierskap, også hva 


gjelder DIM. 


 Eigersund kommune, det er ikke mulig pr. dato å få noen status fra Eigersund 


kommune. 


 Bjerkreim kommune har ikke startet dette arbeidet, men det er planlagt startet i 


2015. 


 


Når det gjelder manglende styreinstruks, styrets egenvurdering og etiske retningslinjer 


vil representantskapet følge opp manglene, og påse at styret får dette på plass.  


 


Vi mottok 20.03.15 kommentarer fra daglig leder. Dette gikk både på rapporten og på faktade-


len. Faktafeil er blitt rettet opp og det tas derfor ikke med i uttalelsen nedenfor. 


 


 KOSTRA-rapportering 


DIM har i alle år gjort KOSTRA-rapportering til SSB etter reglene for interkommunale 


selskap. Som vedlegget viser, er dette også gjort i år med positiv kvittering fra SSB. 


DIM har aldri fått noen tilbakemeldinger fra SSB om feil eller mangler ved rapporte-


ringen. DIM har lagt til grunn den årlige håndboken som SSB utgir hvert år, for denne 


rapporteringen. Vi har heller ikke registret at «administrasjonene i eierkommunene» 


har påpekt mangler. Fra Sokndal har vi aldri registret henvendelser om dette, Eiger-


sund kommune ba regelmessig om rapporteringstall for noen år siden, som de også 


fikk, og så har det vært noen henvendelser fra Bjerkreim kommune som vi ikke forstår. 


 


 Offentlig anskaffelser 


Det er riktig at det er gjort noen direkte anskaffelser som det er full adgang til å gjøre 


iht. anskaffelsesreglene. I noen få tilfeller ved anskaffelser under grensen kr. 100 000, er 


det ikke laget protokoller. Å kalle dette «brudd» på anskaffelsesregelverket synes 


ganske urimelig. DIM kan redegjøre for alle innkjøp som er gjort og rapporterer ferdige 


anskaffelser som «Ferdigmeldinger» for styret. For større driftsmessige innkjøp blir det 


lagt fram anbudsprotokoller som orienteringssaker.   
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 Eierstyring datter Svaaheia Avfall AS 


Arbeidsoppgavene her er utskilt fra DIMs tidligere arbeidsansvarsområde. Det er ing-


en interessekonflikt mellom selskapene, og det er svært hensiktsmessig å benytte den 


kompetansen som fins i DIM til driften av dette selskapet. Ser ingen grunn for å blande 


inn 3. part i forretningsmessige forhold mellom parter. Dette er regulert i aksjeloven. 


 


 Økonomisk risiko 


Selskapet Sør Vest Avfall & Ressurs er nå avviklet og eksisterer ikke lenger. Det er be-


tydelig risiko i Forus Energigjenvinning 2 AS som nok også vil ha et stort underskudd i 


2014, kanskje også i 2015. Når DIM i sin tid gikk inn i delt eierskap i Svaaheia Avfall, 


var det nettopp pga. betydelig risiko for å stå alene med driften av et «lite» deponi. 


Kommentaren om at «eierne har gått glipp av større inntekter» er høyst spekulativ. Vi 


er av den oppfatning at det er samarbeidet og det delte eierskapet som har gitt gode re-


sultater. Det er ikke godt å si hva «alenegang» hadde medført. 
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Formålet med selskapskontrollen av Dalane Miljøverk IKS, er både en ordinær kontroll 


med forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene i selskapet (eierskapskontroll) samt 


en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling (forvaltningsre-


visjon). For enkelthets skyld kaller vi selskapet for DIM/selskapet i det følgende. Sel-


skapet har et datterselskap. Dette er Svaaheia Avfall AS. Selskapskontrollen her omfat-


ter både morselskapet og datterselskapet.  


 


Det framgår av kontrollutvalgenes bestilling at følgende problemstillinger skal besva-


res: 


 Hvordan er selskapet styrt? 


 Praktiserer selskapet selvkostregler for husholdningsavfall? 


 Er det et tilfredsstillende skille mellom husholdningsavfall og næringsavfall? 


 Blir selskapets aktiviteter rapportert i tråd med lover og regler? 


 Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? 


 Praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet? 


 Hvordan foretas eieroppfølgingen av datterselskapet? 


 Hvordan håndteres avtaler og transaksjoner mellom morselskap og datterselskap? 


 Hvilken økonomisk risiko har eierkommunene for drift og investeringer i selska-


pets datterselskap og andre eide selskaper? 


 Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 


 Herunder hvordan kommunene utøver eierskapet gjennom representantskapet. 


 


Kontrollen av datterselskapet omfatter kun de spesifiserte problemstillingene. For dat-


terselskapet har vi ikke innsyn iht. kommuneloven § 80 ettersom det her også er priva-


te eiere.1 


 


Vi har i rapporten også omtalt nytt kapittel 15 i avfallsforskriften (avfallsgebyrer), ny 


veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr og nye retningslinjer for beregning 


av selvkost for kommunale betalingstjenester. Alle disse trer i kraft fra 2015. 


 


 
Selskapskontrollen er utført iht. kommunelovens regler om gjennomføring av sel-


skapskontroll §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. 


  


                                                      
1 Vi har for datterselskapet benyttet informasjon fra morselskapet og offentlig tilgjengelig informasjon. 
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Kontrollkriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i un-


dersøkelsene. Kontrollkriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 


kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak.  


 


Rapporten bygger på informasjon fra styret og daglig leder samt åpne kilder, herunder foretaks-


registeret mv. Vi har dessuten benyttet informasjon fra eierrepresentanter, vår egen regnskaps-


revisjon og ny ekstern revisor.2 I tillegg kommer dokumentgranskning og direkte kontroller. 


Den samlede dokumentasjon om selskapet er tatt med i dokumentliste i vedlegg.   


 


I rapporten brukes det både begrepene avfall og renovasjon. Renovasjon er et mer om-


fattende begrep da det også tar med seg septik- og slamtømming. 


 


Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter 


eiernes formål. Dette innebærer en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende 


rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. Med unn-


tak for de spesifiserte problemstillinger, faller imidlertid en materiell vurdering av sel-


skapets organisering, drift og funksjon utenfor denne kontrollen.  


 


Informasjonsinnhentingen og vurderingene er i hovedsak gjort med utgangspunkt i 


følgende kilder: 


 Lovregler om interkommunale selskaper (IKS-loven) 


 Selskapsavtalen for Dalane Miljøverk IKS (DIM) 


 Forurensningslovens kapittel 5 om avfall 


 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 


 Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr (SFT)   


 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KRD H-


2140) 


 Forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven 


 Lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet 


 Lovregler om transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv.  


 Kommunenes vedtak om eierstrategier og eierstyring 


 KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper 


 


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


lag til å besvare kontrollens formål og de problemstillinger kontrollutvalgene vedtok. 


 


                                                      
2 Selskapet byttet regnskapsrevisor fra regnskapsåret 2014. 
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Dalane Miljøverk IKS (DIM) ble stiftet 22.05.00 med hjemmel i lov om interkommunale 


selskaper (1999). Selskapet holder til på Svåheia i Eigersund. Det er 12 ansatte/årsverk. 


Deltakere/eiere er Eigersund (68,50 %), Sokndal (18,48) og Bjerkreim (13,02 %). 


 


Selskapets formålsparagraf i selskapsavtalen er følgende: 


 


Selskapet har ansvar for renovasjonen i eierkommunene. Virksomhetsområdet er inn-


samling, sortering, gjenvinning og sluttbehandling (deponering) av avfall.3 Det er re-


novasjonsordninger både for boligrenovasjon, hytterenovasjon og bedriftsrenovasjon. 


Selskapet driver både med husholdningsavfall (selvkostvirksomhet)4 og næringsavfall. 


Næringsavfall omfatter også avfall fra offentlige institusjoner. Septik- og slamtømming 


er skilt ut for seg og omfatter både boliger, hytter og næringsvirksomhet etc. 


 


Eierkommunene har egne renovasjonsforskrifter for innsamling av husholdningsavfall 


(bolig- og hytterenovasjon) og for tømming av slam fra sanitæranlegg (septik for hus-


holdninger) som selskapet må forholde seg til. DIM foreslår de årlige renovasjonsgebyr 


for husholdningsavfall og septik. Gebyrene må iht. forurensningsloven vedtas av 


kommunene (dvs. kommunestyrene). Selve faktureringen og inntektsføringen av geby-


rene ligger i selskapet. 


 


Datterselskapet Svaaheia Avfall AS ble stiftet 10.12.09. Det eies i dag av DIM (51 %), 


Stangeland Gruppen AS (20 %), IVAR IKS (20 %), Ryfylke Miljøverk IKS (3 %), IRS Mil-


jø IKS (3 %) og Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS. 


 


 


                                                      
3 Selskapet har tre gjenvinningsstasjoner plassert i hver eierkommune og de har eierskap i gjenvinningsanlegget Forus 
Energigjenvinning 2 AS. Sluttbehandling (deponering) av avfall nå ligger i datterselskapet Svaaheia Avfall AS. 
4 Både boligrenovasjon og hytterenovasjon kommer inn under husholdningsavfall.  


Tabell 1 Selskapets formål - Kilde: Selskapets selskapsavtale § 5 (formålsparagrafen) 


 
- Selskapet har som formål å løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren, 


herunder også innsamling og behandling av kloakkslam fra private husholdninger.  
- Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon eller beslektede områ-


der, dersom dette ikke medfører kostnader som gir økte renovasjonsgebyrer. 
- Selskapet kan, etter vedtak i representantskapet, opprette aksjeselskap eller delta i slike der dette 


er formålstjenlig for å ivareta sine interesser innenfor ansvarsområdet. 
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Konsesjonen for drift av deponiet på Svåheia er fra 01.01.13 overdratt til datterselska-


pet Svaaheia Avfall AS. Dette gjelder da også etterdriftsfondet (bundet driftsfond). 


Fylkesmannen i Rogaland (FMR) har ved etableringen av Svaaheia Avfall AS godkjent 


at etterdriftsansvaret fullt ut ligger i dette selskapet. Deponiet er kun åpen for levering 


av næringsavfall fra offentlige virksomheter og bedrifter (næringskunder) med unntak 


for levering av asbestholdige produkter som også privatkunder må levere her. 


 


DIM er et interkommunalt selskap (IKS) som er tildelt eiernes oppgaver når det gjelder 


renovasjonsområdet (forurensningsloven og avfallsforskriften). Selskapstypen kan ba-


re brukes i forhold hvor alle deltakere er (fylkes)kommuner. Den benyttes ofte for sels-


kaper som driver med kommunale oppgaver i egenregi for eierne og det ellers ikke er 


aktuelt/lite aktuelt med fortjeneste/utbytte. Begge disse forholdene er tilfellet for DIM. 


 


Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har 05.11.14 sendt ut høringsfor-


slag til ny IKS-lov. Høringsfristen var 20.02.15. I høringsnotatet foreslår departementet 


at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om begrenset deltakeransvar. Videre 


åpnes det for at interkommunale selskaper kan tas under ordinær konkursbehandling. 


Det foreslås også andre endringer i IKS-loven som en konsekvens av at det innføres 


begrenset ansvar, som nye regler om selskapskapitalen og regler som skal styrke ver-


net om kreditor når det ubegrensede ansvaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav 


om at interkommunale selskaper skal ha en forsvarlig egenkapital. Vi har tatt med 


KMD sitt høringsbrev i vedlegg. 


 


DIM som et interkommunalt selskap, er i utgangspunktet en skattepliktig virksomhet. 


Det vises til skatteloven § 2-2.1 bokstav g. Ifølge skatteloven § 2-32.1 gjelder skatteplik-


ten ikke selskap som ikke har erverv til formål. DIM kommer dermed under unntaks-


bestemmelsen5 når det gjelder husholdningsavfall og septik ettersom dette skal skje til 


selvkost. Det er heller ikke skatteplikt på enkelte finansinntekter.6 Dette følger av skat-


teloven § 2-38. For næringsavfall (herunder slam) og utleie er det vanlig skatteplikt.7 


Dette er ikke de store beløpene for selskapet. 


 


I forbindelse med innskjerping av skatteplikten for næringsavfall fra 2014, samt bortfall 


av etterdriftsforpliktelsen ved deponiet fra 2013, vurderte DIM skatteplikten for sin 


                                                      
5 Skatteunntaket gjelder kun husholdningsavfallet fra eierkommunene og ikke husholdningsavfall fra andre kommuner 
dersom dette skulle forekomme.  
6 Gevinst eller tap ved realisasjon/uttak av eierandel i bl.a. aksjeselskap samt lovlig utdelt utbytte her. 
7 Dette gjelder fra 2014 også kommunene og kommunale foretak dersom næringsavfallet ligger der. Det samme gjelder 
husholdningsavfall fra andre kommuner. Bakgrunnen for innføringen av denne skatteplikten er at EFTAs overvåk-
ningsorgan, ESA, har sagt at skattefritak for kommuner kan innebære ulovlig offentlig støtte når kommunen driver av-
fallshåndtering som anses som økonomisk aktivitet i EØS-avtalens forstand. ESA mener det er tilfelle når kommunen 
håndterer næringsavfall og husholdningsavfall fra andre kommuner. Det vises til informasjon 28.01.14 fra KS Bedrift. 
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næringsrelaterte virksomhet ved årsregnskapet for 2013. Det forelå skatteplikt på 


grunnutleie og overskudd av næringsdrift (dvs. næringsavfall og slam). Resultatet 


samlet for dette var et underskudd på 72 699 kroner. DIM hadde følgelig ikke skattbar 


inntekt i 2013. Skattepliktig inntekt (overskudd) er på 319 601 kroner i 2014. Skatten 


utgjør 86 292 kroner (27 %).   


 


I den «gamle» selskapsavtalen står det at erverv ikke er hensikten med selskapet og at 


eierne ikke skal ta ut utbytte. Det om erverv og utbytte er nå tatt bort pga. skatteplikten 


for DIM. Brønnøysundregistrene har krevd behandling av denne saken i deltaker-


kommunene før de vil registrere den nye selskapsavtalen. Endring av selskapsavtalen 


kommer opp i kommunestyrene i mars/april 2015. Dersom endringen blir vedtatt, har 


eierne mulighet til å ta ut utbytte fra selskapet. 


 


 


Selskapsforhold gjelder i prinsippet alle forhold ved styringen av selskapet, men vi velger her å 


dele dette videre opp iht. veileder for ordinær selskapskontroll og de spesifiserte problemstilling-


ene i kontrollen. 


  


Styrets oppgaver og ansvar er underlagt reglene i IKS-loven § 13. Styret skal påse at 


virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapets årsbudsjett og andre 


vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen 


og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 


 


Samtlige forhold rundt registrering og etablering av selskapet er i orden. Selskapet dri-


ver i tråd med selskapsavtalen. Det er jevnlig kontakt mellom styreleder og daglig le-


der. Antall styremøter i perioden 2012-2014 har ligget på 6-8 møter i året.8 


 


Styrehonorarer er samlet på 137 300 kroner for 2014. Godtgjørelse til daglig leder er 


samme år på 805 696 kroner. 


 


Selskapets formål fremkommer av selskapsavtalen. Det skal ikke involvere seg i annet 


enn det som står i formålsparagrafen. Denne formålsparagrafen utgjør selskapets over-


ordnede strategier. I tillegg kommer lovregler om renovasjon. Selskapets strategier 


fremgår ellers av løpende styresaker. Dette gjelder eksempelvis sonderingene mht. 


sammenslåing med andre renovasjonsselskaper9 og saker om innsamling og behand-


                                                      
8 Vi har gått gjennom samtlige styreprotokoller. 
9 Det vurderes en sammenslåing med IRS Miljø IKS og RFL AS. Dette er heleide kommunale renovasjonsselskaper. IRS 
Miljø har totalansvaret for renovasjonen i Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal. RFL er renovasjonsselskapet for Far-
sund og Lyngdal. DIM og de andre renovasjonsselskapene ønsker å bli større av kompetansemessige og tekniske årsa-
ker (rekruttering). Første formelle møtet var i august 2014 mellom styrelederne og daglig ledere i de tre selskapene. Det 
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ling avfall. Det er ikke utarbeidet et eget strategidokument. Styret har ikke utarbeidet 


styreinstruks og foretatt egenvurdering. Det er etablert styreansvarsforsikring. 


 


Tre av syv styremedlemmer er registrert i KS sitt styrevervregister. KS anbefaler at 


kommunene registrerer deres styremedlemmer i kommunale selskaper i styrevervre-


gisteret. Selve styrevervene (rollene) for de enkelte selskaper vil ellers fremkomme på 


nettsider som Proff.no o.l.  


 


Vurderinger av styringen av selskapet 


Vi har ikke anmerkninger som går på den formelle styringen av selskapet, men det er 


enkelte mangler. Det bemerkes at selskapet ikke har utarbeidet strategiplan. En strate-


giplan vil klargjøre og dokumentere de utfordringer som selskapet står overfor. Det 


bemerkes også at styret ikke har utarbeidet styreinstruks og foretatt egenvurdering. En 


styreinstruks vil klargjøre og dokumentere styrets arbeid og myndighet. I selskapsav-


talen er det noen bestemmelser om styrets arbeid, men dette er ikke for alle forhold 


som er aktuelle i en styreinstruks.10 Styrets egenvurdering vil ta for seg styrets arbeid, 


habilitet og kompetanse. Dette er viktig med tanke på selskapet.  


 


Fire av syv styremedlemmer er ikke registrert i KS sitt styrevervregister. Registrering 


av styreverv skaper åpenhet rundt hvilke roller folkevalgte/lokale politikere har i sam-


funnslivet. Dette er viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. 


 


Anbefalinger 


 Selskapet bør utarbeide en strategiplan. 


 Styret bør utarbeide en styreinstruks og foreta en årlig skriftlig egenvurdering. 


 Hele styret bør registrere seg i KS sitt styrevervregister. 


 


Anbefalingene er i tråd med anbefalinger fra KS. Det vises til tabell 5 i punkt 2.4. Enkel-


te forhold er også tatt med som krav i kommunenes eierskapsmeldinger. 


 


Selskapet har ikke manglende overholdelse av avtalemessige forpliktelser. Det er ikke 


uoppgjorte erstatnings- eller mangelskrav. Selskapet har ikke uoppgjorte krav til of-


fentlige instanser. Det er ikke pågående eller potensielle tvister for domstolene 


  


 


                                                                                                                                                            
ses på selskapsform og hva som er best for selskapene og kommunene. Resultatet her ble at KS Bedrift skal engasjeres 
for å gjøre en jobb for dem. Vedtak om sammenslåing er til sist en politisk beslutning. Det kan komme endringer som 
følge av ny kommunestruktur. En sammenslåing bør muligens derfor avventes. 
10 Et eksempel på styreinstruks ligger på Altinn.no sine nettsider. Styreinstruks er kun lovkrav for aksjeselskaper med 
ansatte representert i styret (jf. aksjeloven § 6-23), men den vil kunne være nyttig for alle selskaper. Iht. lovbestemmel-
sen skal styreinstruksen bl.a. inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig leders arbeidsoppga-
ver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling. 
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Organisasjon 


Det er ingen uavklarte ansettelsesforhold. Det er ikke inngått bonusavtaler for styret 


eller ansatte.  


 


Etikk (nærstående forhold og habilitet) 


Om inhabilitet for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer 


gjelder kommuneloven § 40 nr. 3 tilsvarende. Det vises til IKS-lovens § 15. Selskapet er 


dermed omfattet av forvaltningsloven, jf. lovens § 1, og habilitetskravene i lovens § 6.   


 


I selskapsavtalens vedlegg om retningslinjer for valg av styremedlemmer, står det i 


punkt 5 at det ikke kan velges kandidater som kan tenkes å være inhabile grunnet poli-


tisk verv, yrke eller annet forhold som kan være egnet til å svekke vedkommendes tillit 


i forhold til selskapets virksomhet. Ved eventuell inhabilitet i enkeltsaker fratrer ved-


kommende styremedlem i den enkelte sak. Selskapet har ikke utarbeidet etiske ret-


ningslinjer. 


 


Daglig leder og styremedlemmer har ingen avtaler med eller oppgaver for selskapet 


(utover sin stilling og sine verv). De har heller ingen lån eller lignende gitt av selskapet. 


 


Arbeidsmiljø (og HMS) 


Krav om et HMS-system11 gjelder i prinsippet alle virksomheter underlagt arbeidsmil-


jøloven, men hvor systemet tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og 


størrelse. Det vises arbeidsmiljøloven § 3-1 og internkontrollforskriften12. 


 


DIM har ingen spesiell HMS-håndbok, men et internkontrollsystem med kartlegging 


av risikoer (risikoanalyser) iht. arbeidsmiljøloven § 3-1.13 Det er to verneombud i virk-


somheten iht. arbeidsmiljøloven § 6-1.14 Det er ikke arbeidsmiljøutvalg (AMU). Krav 


om arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjelder imidlertid bare virksomheter med minst 50 ar-


beidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 7-1. 


 


DIM foretar annet hvert år en forenklet medarbeiderundersøkelse i forbindelse med 


helseundersøkelsen ved bedriftshelsetjenesten (SAMKO). Dette ble sist gjennomført et-


tersommeren 2014. Sykefraværet har normalt vært ganske lavt/moderat. Det var 4,3 % 


i 2012 og 5,3 % i 2013. I 2014 har det vært langtidsfravær og sykefraværet endte således 


på 13,5 %. Personalsituasjonen har vært stabil i perioden (lav turnover). 


 


 


                                                      
11 Helse, miljø og sikkerhetssystem. 
12 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996. 
13 For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utfø-
res systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med ar-
beidstakerne og deres tillitsvalgte. 
14 Ved virksomheter etter loven skal det velges verneombud. Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens 
størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller 
arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for hver avdeling eller hvert skiftlag. 
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Miljøvern 
Virksomheten slipper ikke ut andre miljøskadelige stoffer enn det som skyldes selska-


pets kjøretøyer og maskiner. Farlig avfall blir sortert og videresendt til destruksjon el-


ler gjenvinning hos godkjent behandlerforetak. Det som gjelder deponidriften ble fra 


2013 overført til datterselskapet Svaaheia Avfall AS. Vi ser derfor ikke på dette i rapp-


orten.  


 


Vurderinger av selskapets håndtering av etikk, arbeidsmiljø og miljøvern  


Det bemerkes at selskapet ikke har utarbeidet etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer 


vil klarere informere selskapets ansatte og styre hva som etisk forsvarlig. Arbeidet med 


etiske retningslinjer åpner dessuten for diskusjoner og erfaringsutveksling før uregel-


messigheter eller feilvurderinger oppstår. For arbeidsmiljø er det ikke spesielle forhold 


som kan trekkes fram. Etter at deponidriften ble overdratt til datterselskapet, gjelder 


dette også for miljøvern.  


 


Anbefaling 


 Selskapet bør utarbeide etiske retningslinjer. 


 


Anbefalingen er i tråd med anbefalinger fra KS. Det vises til tabell 5 i punkt 2.4. 


 


DIM har i januar 2014 hatt en brukerundersøkelse av boligrenovasjonen i eierkommu-


nene.15 Formålet med undersøkelsen var å kartlegge utviklingen og tilfredsheten med 


vesentlige deler av tjenestetilbudet i boligrenovasjonen i DIM, og avdekke mulige for-


bedringsområder for virksomheten. Undersøkelsen ble foretatt av Oktan Stavanger og 


gjennomført ved telefonhenvendelser (400 respondenter). Resultatene fra brukerunder-


søkelsen viste at holdningen til DIM var positiv og vesentlig bedre enn i 2009. Det var 


også en god og forbedret total tilfredshet med DIM.   


 


Selskapet er omfattet av lovregler om offentlige anskaffelser, jf. lovens § 2 og dernest 


den ordinære (klassiske) anskaffelsesforskriften.16 Det vises til forskriftens § 1-2.2. Sel-


skapet er offentlig eid/kontrollert og det driver i all hovedsak ikke næring. 


 


                                                      
15 DIM hadde siste gang en tilsvarende brukerundersøkelse i 2009. 
16 For alle anskaffelser gjelder lovreglene i anskaffelsesforskriftens del I. Dersom anskaffelsens verdi oversiger 100 000 
kroner skal det normalt innhentes tilbud fra minst tre tilbydere og anskaffelsesprosessen skal protokolleres. Dersom 
anskaffelsens verdi overstiger 500 000 kroner (nasjonal terskelverdi), gjelder lovreglene i anskaffelsesforskriftens del II, 
dvs. at kunngjøring i Doffin (database for offentlige innkjøp) må gjennomføres. Dersom anskaffelsens verdi overstiger 
EØS-terskelverdier, gjelder lovreglene i anskaffelsesforskriftens del III, dvs. at kunngjøring i TED (database for EØS-
landene) må gjennomføres. Ved løpende avtaler skal anskaffelsens verdi ses samlet for en 4 års periode. Det vises til 
anskaffelsesforskriften §§ 2-3, 9. og 10. Løpende avtaler vil for øvrig kunne være i strid med kravet til konkurranse, jf. 
punkt 4.2.4 i LOA veilederen. For rammeavtaler skal man legge til grunn den høyeste anslåtte verdien av alle forvente-
de kontrakter i hele rammeavtalens løpetid, jf. anskaffelsesforskriften § 2-3.15. Merverdiavgift skal ikke tas med. 
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DIM har i de senere år brukt et eksternt rådgivningsselskap (Alabaran) ved sin an-


budsprosess. En del større anbud vil ellers være felles for de tre renovasjonsselskapene 


i distriktet.17 


 


Anskaffelser/kjøp 2012 og 2013 


Vi har ved vår regnskapsrevisjon i 2012 og 2013 avdekket en rekke brudd på lovregler 


om offentlige anskaffelser. Dette gjelder bruk av direkte anskaffelser/kjøp (dvs. an-


skaffelser/kjøp som normalt skulle vært på anbud).   


 


Vi så spesielt på konteinertransport da dette var en særlig stor anskaffelse/kjøp.18 Det 


var kun to tilbydere Stangeland Maskin og Agder Veitransport. Agder Veitransport ble 


avvist pga. at de ikke hadde levert system for kvalitetssikring og at det ikke var mulig 


å ettersende dette etter tilbudsfristen. Agder Veitransport sitt tilbud var imidlertid en 


god del dyrere enn Stangeland Maskin. Selv om anbudsprosessen her har fulgt krave-


ne i lovverket, kunne det gjerne ha blitt sendt ut en ny anbudskunngjøring.  


 


Kontroll av anskaffelser/kjøp 2014 


Vi har innhentet selskapets leverandøroversikt for 2014. Denne viser de enkelte leve-


randørene og hvor mye som DIM har kjøpt derfra i det året. DIM har hatt mange an-


skaffelser/kjøp over 100 000 kroner. Vi har derfor ikke gått gjennom samtlige anskaf-


felser/kjøp, men foretatt et utvalg. Vi har sett på 10 større anskaffelser/kjøp. DIM ble 


bedt om anbudsinnbydelser/kunngjøringer og anbudsevalueringer/protokoller eller 


en forklaring på hvorfor dette ikke forelå. Direkte anskaffelser/kjøp vil typisk være til-


latt hvor det reelt sett bare er en leverandør. 


 


Resultatet av vår kontroll 


Fem av anskaffelsene/kjøpene hadde dokumentasjon på anbudsinnbydelser/kunn-


gjøringer og anbudsevalueringer/protokoller. Ved to tilfeller ble det oppgitt at an-


budsprosessen var gjennomført av andre19 (dvs. på vegne av flere herunder DIM). Vi 


har ikke dokumentasjonen her. Ved tre tilfeller var det foretatt direkte anskaffel-


ser/kjøp. Ifølge DIM skyldes dette at selskapene hadde spisskompetanse (et selskap) 


eller at det reelt sett bare var en leverandør (to selskaper). Et av de to sistnevnte gjelder 


et informasjonssystem/dataprogram (Proaktiv) tidlig på 2000-tallet hvor DIM bemer-


ker at det på den tiden kun var en leverandør av slike systemer. Vi har ikke verifisert 


denne påstanden.  


 


KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) 


Vi har sett om det er klager på selskapet til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaf-


felser). Vi finner ikke selskapet nevnt på KOFA sine nettsider. 


  


 


                                                      
17 Dalane Miljøverk IKS, IRS Miljø IKS og RFL AS. 
18 Avtalen omfatter både Dalane Miljøverk IKS, IRS Miljø IKS, RFL AS og Forus Energigjenvinning 2 AS. Avtaleperio-
den er tre år, og med opsjon på forlengelse fra oppdragsgiver (ikke leverandør) på 1 + 1 år. 
19 Sør Vest Avfall og Ressurs AS og Cowi AS. 
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Vurderinger av selskapets praktisering av lovregler om offentlige anskaffelser 


DIM foretar en del direkte anskaffelser/kjøp. Dette vil normalt kun være tillatt etter 


lovreglene dersom det reelt sett bare er en leverandør. Beslutningen skal også begrun-


nes/dokumenteres i protokoller. DIM har ikke utarbeidet slike protokoller. DIM sin 


praksis her er brudd på lovreglene om offentlige anskaffelser.  


 


Anbefaling 


 Selskapet bør påse at lovregler om offentlige anskaffelser alltid følges. 


 


Selskapet er omfattet av lovregler om offentlighet, jf. lovens § 2. Begrunnelsen er den 


samme som for lovregler om offentlige anskaffelser, at selskapet er offentlig eid 


/kontrollert og det driver i all hovedsak ikke næring. Selskapets saksdokumenter er 


offentlige med mindre offentlighetsloven hjemler adgang til unntak fra offentlighet.20 


Innsyn kan foretas etter bestemmelsene i offentlighetsloven og reglene om partsinnsyn 


i forvaltningsloven. 


  


Selskapet har egne nettsider på internett. Det er her informasjon om selskapet og reno-


vasjonstjenestene. Selskapsavtalen, styresaker, årsberetninger og årsregnskaper ligger 


ikke på selskapets nettsider.  


 


Vurderinger av selskapets praktisering av lovregler om offentlighet 


Det er utfyllende informasjon på selskapets nettsider om deres virksomhet og tjenester. 


Vi ser likevel for oss at også selskapsavtalen, styresaker, årsberetninger og årsregnska-


per legges ut her. 


 


Anbefaling 


 Selskapet bør legge ut flere aktuelle dokumenter på sine nettsider. Dette vil gjøre 


den offentlige informasjonen om selskapet lettere tilgjengelig.  


 


 


Forurensningsloven og selvkostprinsippet 


Etter forurensningsloven § 34 skal kommunen fastsette gebyrer som fullt ut dekker 


dens kostnader forbundet med innsamling, transport og mottak mv. av avfallet. Det 


samme vil gjelde kostnadene i heleide kommunale selskaper (dvs. når renovasjonstje-


nesten ikke går ut på anbud).21 Kommunal- og regionaldepartementer (KRD) har for 


flere år siden uttalt at disse selskapene er omfattet av gebyrregelverket og selvkost-


prinsippet. Det vises til KRD sin uttalelse om selvkost i egne selskaper (som vi har tatt 


med i vedlegg). For praktiseringen av selvkostprinsippet er det utarbeidet retningslin-


                                                      
20 Dette står også i selskapsavtalen. 
21 Dersom private aktører utfører hele eller deler av renovasjonstjenesten, antas det at disse kan beregne seg en normal 
fortjeneste ettersom det er kommunene selv som skal praktisere selvkostprinsippet. 
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jer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og veileder om bereg-


ning av kommunale avfallsgebyr. Det er også kommet et nytt kapittel i avfallsforskrif-


ten som spesielt tar for seg avfallsgebyrer og selvkost. Vi har i vedlegg tatt med en 


oversikt over alt dette. 


 


Det er eierkommunene som etter forslag fra selskapet fastsetter/vedtar de årlige geby-


rene for husholdningsavfall (herunder septik). DIM utarbeider en forkalkyle (med 


budsjettforutsetninger) som følger saken om budsjettbehandlingen til representantska-


pet. Samme saksinnkalling blir også sendt til eierkommunene. Vi har tatt med forkal-


kylen for 2015 i vedlegg. 


 


DIM har tre selvkostregnskaper, hhv. boligrenovasjon, hytterenovasjon og septik.22 


Dette slås sammen i et resultat for Selvkost for husholdningsavfall og septik.23 Selska-


pet kjenner til selvkostretningslinjene uten å ha gått i dypden på disse.24 DIM bruker 


betalte/faktiske renter og ikke kalkylerente iht. retningslinjene. Det er små svingninger 


i de årlige resultatene vedrørende selvkostvirksomheten. Dette skyldes at selskapet 


nøye følger med på det regnskapsførte resultatet i slutten av året ved vurderingen av 


neste års gebyr. Over/underskudd for husholdningsavfall (herunder septik) i det en-


kelte år føres som abonnementsfordring/abonnementsgjeld. Nytt av året (2014) er at 


selskapet har satt opp en selvkostnote til årsregnskapet. Dette manglet i 2012 og 2013. 


 


Administrasjons- og felleskostnader er fordeles slik: 


 


                                                      
22 Tømming av septik er for husholdninger, mens tømming av slam er for bedrift/næring. Tømming av septik er en av-
løpstjeneste iht. forurensningsloven, men med full selvkost (full kostnadsdekning) jf. lovens § 26. 
23 Det er ellers resultater for finans og utbytte (skattefritt) og finans og næring (skattepliktig). Skattesituasjonen omtales 
under selskapets årsregnskaper 2012-2014 (senere i dette punktet).   
24 I de nye selvkostretningslinjene - som gjelder fra 2015 - er det blitt presisert at retningslinjene også gjelder selskaper 
(jf. punkt 3 og 7.4.2 i de nye selvkostretningslinjene), men iht. uttalelse fra KRD gjaldt dette også tidligere. Selvkostret-
ningslinjene er ikke bindende på linje med lover og forskrifter, men de angir en økonomifaglig standard for beregning 
av selvkost og praktisering av selvkostprinsippet som er i tråd med reglene om gebyr i særlovgivningen. 
25 Dette gjelder primært innsamling av glass og metall. DIM har ikke noe på plast. I hovedsak er dette innkjøpte tjenes-
ter, mens gjenvinningsstasjoner også utføres av egne folk med samme fordeling. Noe fordeles også etter kundetrafikk 
eller fakturamengde. 


Tabell 2 Dalane Miljøverk IKS (DIM) - Fordelingsmetoder og fordelingsprinsipper 
 


 
Fordelingsmetoder 


 Det er avdelingsregnskaper med avdelingsresultater og fordelinger. 


o  Direkte inntekter og direkte kostnader. 


 Administrasjonskostnader fordeles på avdelingsregnskaper for boliger, hytter, septik, bedrifter, slam 


og Svåheia. 


 Felleskostnader fordeles på avdelingsregnskaper for boliger, hytter og bedrifter. 


 Gjenvinningsstasjoner og returpunkt fordeles på avdelingsregnskaper for boliger og hytter. 


  


 Fordelingsprinsipper 


 Det benyttes samme ansatte/driftsmidler til husholdnings- og næringsavfall. 


o Dette fordeles med tre dager på boliger, en dag på hytter og en dag på bedrifter.  


 Fordeling av gjenvinningsstasjoner og returpunkt25 blir fordelt etter bruk.  


o DIM har observert at 97,5 % gjelder boliger og 2,5 % gjelder hytter.  
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I vår regnskapsrevisjon for regnskapsårene 2012 og 2013 har vi ikke hatt anmerkninger som går 


på selskapets selvkostberegninger. Vi anser videre at nøkler og vurderinger vedrørende admini-


strasjons- og felleskostnader er fornuftige og rettmessig vurdert. DIM dokumenterer nå nøkler 


og vurderinger ettersom det blir mer fokusert på skille mellom husholdnings- og næringsavfall 


ved det nye kapitlet i avfallsforskriften (kapittel 15). 


 


Selvkostregnskap pr. kommune 


DIM utarbeider ikke et eget selvkostregnskap pr. kommune. Så langt vi vet er dette 


heller ikke vanlig, men spørsmålet har til tider kommet opp. Oppdeling av selvkost på 


kommunenivå trenger ikke gjennomføres ettersom DIM har samme priser og tjenester i 


alle eierkommunene. Det er derfor ikke nødvendig for DIM å utarbeidet et eget selv-


kostregnskap for hver kommune. Dette har Miljøverndepartementet (MD) uttalt til KS 


Bedrift i 2009. Vi har i vedlegg tatt med MD sin uttalelse om samlet selvkostregnskap 


for et renovasjonsselskap. Det synes imidlertid ikke å være noe i veien for at eierne 


sammen blir enige om at det skal settes opp et selvkostregnskap pr. kommune. 


 


Selvkostfond 


Selvkostfond kan kun ligge i eierkommunene. Men DIM sin ordning med abonne-


mentsfordring/abonnementsgjeld er i praksis omtrent det samme. De nye selvkostret-


ningslinjene åpner for at selvkostfond kan ligge i selskapet da det ikke er noe selvkost-


regnskap i kommunene (Det er DIM som fakturerer og inntektsfører gebyrene).   


 


Vurderinger av selskapets praktisering av selvkostregelverket 


Selskapets praktisering av selvkostreglene anses tilfredsstillende, men vi har noen 


merknader som går på selve rapporteringen. DIM har utarbeidet en selvkostnote til 


årsregnskapet for 201426, men denne viser ikke dekningsgraden. Kommunal regns-


kapsstandard (KRS nr. 6) sier at selvkostnoten bl.a. skal vise dekningsgraden.27 Stan-


darden er ikke lovkrav slik som selve selvkostprinsippet er, men vi anser at det vil 


være hensiktsmessig å følge denne så langt det passer.  


 


Over/underskudd for husholdningsavfall (herunder septik) i det enkelte år har vært 


ganske små i perioden 2012-2014. Dette tyder på at DIM har hatt et godt anslag når det 


gjelder gebyrsatsene og selvkost.  


 


Anbefalinger 


 Selvkostnoten til årsregnskapet til årsregnskapet bør også vise dekningsgraden. 


 


                                                      
26 DIM manglet selvkostnote til årsregnskapet for 2012 og 2013. 
27 Selvkostnote iht. KRS nr. 6 (Noter og årsberetning), punkt 3.1.3.9: «Opplyse om resultatene for gebyrfinansierte selv-
kosttjenester der kommunen fastsetter betalingen etter lov og forskrift, gjerne over flere år. Opplysningene bør omfatte 
inntekter, kostnader, over-/underskudd og budsjettert (vedtatt) versus faktisk dekningsgrad. Videre opplyse om saldo 
på selvkostfond og bruk av/avsetning til fondene.»  Det om selvkostfond er foreløpig ikke aktuelt for DIM. 
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Vi tar her for oss eieroppfølgingen av og samhandlingen med datterselskapet. Dette er 


mindre aktuelt for andre eide selskaper da DIM sine eierandeler der er svært små. For 


risikovurderinger ser vi imidlertid på alle DIM sine selskaper. 


 


Eieroppfølgingen av datterselskapet 


Eieroppfølgingen av datterselskapet Svaaheia Avfall AS foretas av styreleder i DIM. 


Dette skjer på generalforsamlinger samt orienterende saker om Svaaheia Avfall AS i 


DIM styret. Styreleder i DIM er også styreleder i datterselskapet. DIM har dermed 


valgt gjennomgående styrerepresentasjon.  


 


Vurderinger av eieroppfølgingen av datterselskapet 


Styreleder i DIM er både eierrepresentant og styreleder i datterselskapet Svaaheia Av-


fall AS. En slik eierrepresentasjon bør i utgangspunktet unngås. Aksjonæravtalen regu-


lerer imidlertid i stor grad forholdet eierne imellom. Det er likevel viktig at en her er 


bevisst på ikke å blande eier- og styrerollen. 


 


Lovregler om interne transaksjoner 


Transaksjoner mellom selskaper i samme konsern (dvs. mellom morselskapet og dat-


terselskaper) skal grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Vesent-


lige avtaler mellom konsernselskaper skal foreligge skriftlig. Det vises til aksjeloven 3-


9. I mange tilfeller vil det ikke finnes observerbare markedspriser for sammenlignbare 


transaksjoner. Hvor det ikke finnes slike observerbare markedspriser, må vurderingen 


ofte bygge på skjønn. Vurderingen kan derfor være krevende å gjennomføre, og utfal-


let er i større grad avhengig av hvilke forutsetninger fastsettelsen av transaksjonens 


virkelige verdi bygger på. 


 


Styret og daglig ledelse av datterselskapet 


Foruten styrelederen (tatt fra morselskapet) er det to styremedlemmer fra de andre ei-


erne i datterselskapet (av totalt tre styremedlemmer). Daglig leder i morselskapet er 


også daglig leder i datterselskapet. På bakgrunn av at det er overvekt av eksterne sty-


remedlemmer i datterselskapet, vil vi ikke gå inn på en nærmere vurdering mot KS sin 


anbefaling nr. 12 Styresammensetning i konsernmodell (datterselskap). 


 


Avtaler mellom DIM og datterselskapet 


Det er utarbeidet tre avtaler mellom DIM og datterselskapet. Dette er leieavtaler for 


grunn og ledningsanlegg, diverse funksjoner28 og personell. Alle avtalene har vært sty-


rebehandlet i begge selskaper. Ved avtalen om personell var også advokaten til datter-


selskapet involvert.29 Denne avtalen gjelder dessuten ved utleie begge veger (samme 


timepriser).  


 


                                                      
28 Diverse funksjoner omfatter kontor i administrasjonsbygg, vekttjeneste, overvåkningstjeneste og bruk av spyleplass.  
29 I styresaken (DIM styret sak 19/11 fra 08.12.11) fremkommer: For å ha ryddighet i slike forhold bør det inngås skrift-
lig avtale mellom partene om betingelsene for slik arbeidskraftleie. Svaaheia Avfalls advokat i firmaet Haver er derfor 
blitt bedt om å utarbeide et forslag til en slik leieavtale som ivaretar partenes behov.» 
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Vurderinger av avtaler mellom DIM og datterselskapet 


Timeprisene for personell er moderate. Vi har ellers ikke nærmere kjennskap til om 


prisene i avtalene er innenfor det en kan kalle «normale» markedspriser ettersom pri-


sene ikke er vurdert av uavhengig tredjepart ved takst (leietakst e.l.). Selskapene har 


brukt eget skjønn. Det hadde vært fordelaktig om en uavhengig tredjepart kunne gå 


god for prisene i leieavtalene. 


 


Økonomisk risiko i datterselskaper og andre eide selskaper 


Vi har sett på risikoen vedrørende Svaaheia Avfall AS, Forus Energigjenvinning 2 AS 


og Rekom AS. DIM har ikke eierskap i andre selskaper. Vi har også sett på risikoen 


mht. det nylig avviklede selskapet Sør Vest Avfall og Ressurs AS. DIM sin risiko er i 


utgangspunktet begrenset til investert kapital (aksjekapital og annen innskutt kapital). 


DIM har ikke en egen risiko for selve driften, men kan om det går dårlig i selskapene 


bli bedt om mer kapital. Kommunene som eiere av DIM har i prinsippet den samme 


økonomiske risiko som DIM.  


 


Svaaheia Avfall AS (SAAS) 


DIM har investert 2,97 millioner kroner i datterselskapet Svaaheia Avfall AS (SAAS).30 


DIM har ikke gitt noen aksjonærlån/aksjonærbidrag til datterselskapet. Bisnode Nor-


way har for eierne foretatt en analyse/rating av SAAS.31 Dette ga SAAS en god score 


på kredittverdighet og konkursrisiko.  


 


SAAS hadde meget gode resultater i 2013 og 2014 (SAAS sine første hele driftsår etter 


at deponidriften ble ført over fra DIM), men fremover kan det gjerne svinge noe. Års-


resultatet (resultat etter skatt) var på 8,310 millioner kroner i 2013 og på 5,647 millioner 


kroner i 2014. Dette skyldes store avfallsmottak til deponiet. Opptjent egenkapital (før 


utdeling av utbytte til eierne for 2014) er på 12,295 millioner kroner pr. 31.12.14. Det ble 


for 2013 utdelt et utbytte til eierne på 1,662 millioner kroner hvorav DIM sin andel var 


847 620 kroner. Etterdriftsfondet for deponidriften ligger nå i SAAS og er derfor ikke 


lenger DIM sitt ansvar. Etterdriftsfondet i SAAS er på 10,907 millioner kroner pr. 


31.12.14. Dette er fremdeles ikke tilstrekkelig til å dekke avslutningen og etterdriften av 


deponiet. SAAS fikk beregnet behovet for midler til avslutning og etterdrift av depo-


niet senest i september 2013. Beløpet ble estimert til 25,1 millioner kroner pr. 2027.32  


 


Forus Energigjenvinning 2 AS (FEG2) 


DIM har investert 3,15 millioner kroner i Forus Energigjenvinning 2 AS (FEG2).33 FEG2 


hadde et meget dårlig resultat i det første hele driftsår 201334, men dette er etter drifts-


planen. Driften skal ta seg opp om noen år. Risikoen for at dette ikke skjer er likevel til 


                                                      
30 DIM sin eierandel er på 51 %. Det investerte beløpet er DIM sin andel av aksjekapital og innskutt kapital. 
31 Rapport fra 17.09.14. 
32 Det er mange forutsetninger i dette regnestykket som mengde og tetthet av mottatt avfall, realrenten og utviklingen 
framover. Basert på leveranse av 65 000 tonn pr. år og realrente på 1%, vil deponiet være fullt i 2027 og pengebehovet er 
da på ca. 25,1 millioner kroner. Dette regnestykket skal revideres denne våren da det skal foretas ny oppmåling av mas-
sene i deponiet, og revurdere årlige mengder og realrente som bør brukes. 
33 DIM sin eierandel er på 3,5 %. Det investerte beløpet er DIM sin andel av aksjekapital og innskutt kapital.  
34 Resultatet før skatt var på minus 14,8 millioner kroner. Egenkapitalen var på 79,4 millioner kroner hvorav opptjent 
egenkapital var på minus 10,6 millioner kroner.  (Kilde: Proff.no). 
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stede. FEG2 er kommunalt heleid og skal etter planen kun ta for seg husholdningsav-


fall, dvs. at selvkostprinsippet gjelder fullt ut. Men det har så langt ikke vært nok slikt 


avfall, slik at anlegget også har håndtert næringsavfall. Dette skal bedre seg når faste 


mottaksavtaler i FEG KS’et går ut.  


 


Vurderinger av økonomisk risiko for drift og investeringer i eide selskaper 


Det synes å være liten økonomisk risiko for DIM og eierne vedørende datterselskapet 


Svaaheia Avfall AS. Dette selskapet har i sine to første driftsår 2013 og 2014 gått meget 


godt og egenkapitalen er blitt vesentlig styrket. Det synes å være mer usikkerhet når 


det gjelder Forus Energigjenvinning 2 AS da resultatet i første hele driftsår 2013 var 


meget dårlig, men det forventes en bedring for senere år. Vi understreker at våre vur-


deringer vedrørende den økonomiske risikoen kun bygger på offentlig informasjon og 


informasjon fra DIM. Vi har ikke nærmere kjennskap til risikobildet.  


 


Datterselskapet ble opprettet for å fordele risikoen vedrørende kostnadene for avslut-


ning og etterdrift av deponiet. Vi ser imidlertid så langt at dette har medført at DIM og 


eierne har gått glipp av større inntekter. Vi har i denne selskapskontrollen ikke sett på 


konsesjonsvilkårene og de krav som stilles der. 


 


DIM sine eierandeler i Rekom AS og det tidligere Sør Vest Avfall og Ressurs AS 


(SVAR)35 er svært små beløpsmessig. Den økonomiske risikoen for DIM og eierne er 


dermed tilsvarende liten. Selskapene er i balansen til DIM for 2014 ført opp med hhv. 


106 067 kroner og 15 700 kroner. DIM vedtok i 2014 å selge seg ut av SVAR. Men det 


var ingen kjøpere. SVAR er nå avviklet.36 


 


Etablering av nytt eiendomsselskap37 


DIM har framlagt sak om opprettelse av et eiendomsselskap, Svåheia Eiendom AS, 


som er ment skal overta den forretningsmessige forvaltningen av eiendommen på Svå-


heia. Når dette skjer, vil DIM gå over til å bli leietaker av grunn på lik linje med andre 


leietakere på omradet. Denne organisasjonsmåten vil medføre lavere finansinntekter til 


DIM, men samtidig fjerne arbeidsoppgaver og gjøremål som ikke har noe med de lov-


pålagte renovasjonsoppgavene å gjøre. DIM vil beholde eierskapet (aksjeandelene) i 


Rekom AS og Forus Energigjenvinning 2 AS, samt eierskapet til gjenvinningsstasjone-


ne. 


 


Vedrørende stiftelsen av Svåheia Eiendom AS avventes det deltakerkommunenes be-


handling av nødvendig endring i Dalane Miljøverk sin selskapsavtale. Selskapet kan 


deretter stiftes på vanlig måte hvor DIM i første omgang blir eneeier. Deretter overfø-


res eiendomsselskapet til deltakerkommunene iht. aksjonæravtalen. Vi gjør oppmerk-


som på at denne overføringen kan ha skattemessige konsekvenser. 


                                                      
35 Rekom AS er et tradingselskap (agentvirksomhet knyttet til omsetning av avfallsfraksjoner). SVAR sin virksomhet er 
å drive, samordne og optimalisere driften av avfallsbehandlingsanlegg.  
36 På høsten 2014, etter salgsvarsel fra DIM, ble det besluttet å avvikle selskapet SVAR. Noe av DIM sin egenkapital er 
medgått i selskapsoppgjøret (21 800 kr). Restverdien blir utbetalt i 2015 etter formelt nedleggingsvedtak (15 700 kr).  
37 Styresakene 07/14 og 15/14. Representantskapssak 04/14. Selskapets årsberetning for 2014. 
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Interkommunale selskaper har etter IKS-loven regnskapsplikt etter regnskapsloven38, 


men i selskapsavtalen kan det bestemmes at selskapet i stedet skal avgi regnskap etter 


kommunale regnskapsprinsipper. DIM har i selskapsavtalen bestemt at regnskapet 


skal føres etter regnskapslovens prinsipper. 


 


Vi har sett nærmere på selskapets årsregnskaper. Nedenfor følger hovedstørrelser fra 


resultatregnskapet de tre siste år. Beløpene i 2012 er ikke sammenlignbare med 2013 og 


2014. Deponidriften i DIM ble fra 2013 overført datterselskapet Svaaheia Avfall AS. De 


grafiske sammenligningene har derfor ikke med 2012. Vi har i vedlegg tatt med full-


stendige årsregnskaper for perioden 2012-2014. 


 


 


Hovedstørrelser fra driften kan vises slik grafisk: 


Figur 1 Dalane Miljøverk IKS (DIM) - Hovedstørrelser driften 2013-2014 (tall i tusen kr) 


 
 
Merknad: Avskrivninger er ikke vist. Driftskostnader er summen av alle driftskostnader. 


 


  


                                                      
38 Selskapet har også bokføringsplikt etter bokføringsloven. Regnskapsfører er Visma Services Norge AS. 


38 144


8 930


22 783


36 88636 788


9 356


21 024


35 714


0


5 000


10 000


15 000


20 000


25 000


30 000


35 000


40 000


45 000


Driftsinntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Driftskostnader


2013 2014


Tabell 3 Dalane Miljøverk IKS (DIM) - Hovedstørrelser 2012-2014 (tall i tusen kr) 


 


 
2012 2013 2014 


Driftsinntekter 56 336 38 144 36 788 


Driftskostnader 48 893 36 886 35 714 


Driftsresultat 7 443 1 258 1 074 


Årsoverskudd 7 358 1 506 1 861 
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Resultater fra driften kan vises slik grafisk: 


Figur 2 Dalane Miljøverk IKS (DIM) - Resultater fra driften 2013-2014 (tall i tusen kr) 


 
 
Økningen i årsresultat fra 2013 til 2014 skyldes en stor økning i finansinntekter (primært utbytte fra 
datterselskapet). 


 


 


Hovedstørrelsene fra balansen kan vises slik grafisk: 


Figur 3 Dalane Miljøverk IKS (DIM) - Hovedstørrelser balansen 2013-2014 (tall i tusen kr) 


 


Det gjelder en del særregler for interkommunale selskaper som følger regnskapsloven, 


jf. forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper 
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§ 3. 39 Dette har ikke så stor praktisk betydning. DIM har praktisert disse særreglene i 


2012 og 2013, men ikke i 2014. 


 


Interkommunale selskaper er pålagt å rapportere etter KOSTRA. Dette gjelder da også 


interkommunale renovasjonsselskaper, men kun mht. husholdningsavfall.40 Det vises 


til forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale foretak som 


driver næringsvirksomhet. Formålet med rapporteringen er å gi grunnlag for utarbei-


delse av kommunale og fylkeskommunale konsernregnskap og nasjonal statistikk, og 


tjene til bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring både sentralt og lokalt, her-


under gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås.  


 


Tjenestedataene på avfallsområdet i KOSTRA-rapporteringen for kommuner og kom-


munale renovasjonsselskaper har med prioritering, produktivitet/enhetskostnad og 


utdypende tjenesteindikatorer.41 I tabellen nedenfor viser vi data som er rapportert til 


KOSTRA for 2013 og 2014 når det gjelder prioritering og produktivitet/enhetskostnad. 


Tallene for 2014 er foreløpige tall (pr. medio mars 2015). 


 


 


Kommentarer til selskapets KOSTRA-rapportering 


Selskapets KOSTRA-rapportering er mangelfull. De tre eierkommunene i DIM står ik-


ke oppført med dekningsgrad, selvkostgrad og gebyrinntekter pr. årsinnbygger.43 Det 


er DIM som skal rapportere disse størrelsene til KOSTRA på vegne av alle eierkom-


                                                      
39 I note til årsregnskapet skal selskapet gi en oversikt over investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er finansiert 
som angitt i vedlegg. Regnskapsloven § 7-1 tredje ledd gjelder ikke for slik oversikt. For hver post i resultatregnskapet 
og investeringsoversikten i henhold til annet ledd skal det vises tilsvarende tall fra årsbudsjettet. Årsberetningen skal 
avgis i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. 
40 Kommuner som er med i et interkommunalt selskap skal bare gi opplysninger om renovasjonsordningene (antall ge-
byrsatser og sorteringsordninger - samt årsgebyr for tjenesten), mens avfallsmengder pr. fraksjon (dvs. restavfall, pa-
pir/papp osv.) blir hentet inn direkte fra renovasjonsselskapet. Selskapet rapporterer samlet for sine medlemskommu-
ner på eget KOSTRA-skjema. Mengdene blir deretter fordelt på medlemskommunene etter innbyggertall. 
41 Tjenestedataene er ikke så egnet for benchmarking som går på produktivitet og effektivitet (f.eks. enhetskostnader og 
kundetilfredshet).41 Slik benchmarking kan bli gjennomført gjennom Avfall Norge, men dette arbeidet vil koste en del. 
Dette avhenger av hvor mange forhold som det ønskes vurdert og antall innbyggere som bor i renovasjonsområdet. 
42 Dekningsgraden og selvkostgraden skal rapporteres til KOSTRA. Det skal også rapporteres mange mengde data (uli-
ke typer avfall) til KOSTRA. Dette har selskapet rapportert og vi viser derfor ikke disse størrelsene i tabellen ovenfor. 
43  Finansiell dekningsgrad viser hvor stor del av kommunens gebyrgrunnlag (netto totalkostnad) for innsamling 
og/eller behandling av husholdningsavfall som ble dekket gjennom gebyrinntekter. Avsetning til fond og bruk av fond 
er ikke inkludert i beregningen av finansiell dekningsgrad. Selvkostgrad uttrykker forholdet mellom kommunens ge-
byrinntekter og kommunens gebyrgrunnlag tillagt avsetning til selvkostfond/dekning av fremført underskudd eller 
fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd. Årsinnbygger er en variabel som fanger opp feriebefolk-
ning i tillegg til antall innbyggere. Det vises til nærmere informasjon i KOSTRA. 


Tabell 4 Dalane Miljøverk IKS (DIM) - KOSTRA-rapportering for 2013 og 2014 (utdrag)42 
Kilde: KOSTRA 2014 og 2015 


 


 
Eigersund Sokndal Bjerkreim 


Prioritering 
   Finansiell dekningsgrad .. .. .. 


Selvkostgrad .. .. .. 


Produktivitet/enhetskostnad 
   Gebyrinntekter per årsinnbygger 0 0 0 
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munene (samme data/tall for dekningsgrad og selvkostgrad).44 DIM viser selv til mot-


tatt kvittering fra SSB på at deres KOSTRA-rapportering er fullstendig. DIM kan for 


senere år gi eierkommunene de nødvendige data for egen registrering her. 


 


 


Gjennom representantskapet utøver deltakerkommunene/eierkommunene den øvers-


te myndighet i selskapet, jf. IKS-loven § 7. Representantskapet skal etter samme be-


stemmelse behandle selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som 


etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.  


 


Selskapsavtalen angir hvilke saker som representantskapet skal behandle. Dette gjelder 


saker som representantskapet etter lov må behandle (mest årsregnskapssaker, valg av 


styre, budsjettsaker og rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne). I tillegg er 


det spesielt nevnt overordnede mål og retningslinjer for driften. 


 


Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært 


representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde 


en saksliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne/eierne (kommunestyrene) vars-


les. 


 


Utenom de saker som er nevnt i selskapsavtalen, har representantskapet hatt disse sa-


ker til behandling i perioden 2012-2014:45 


 Svaaheia Avfall AS (endring eierandel og kapitalforhøyelse) 


 Innsamlingsløsninger husholdningsavfall 


 Dannelse av nytt eiendomsselskap, revisjon av selskapsavtale 


 


Vi har spurt eierrepresentantene om kommunenes/eierrepresentantenes eieroppføl-


ging. For spørsmålene kan vi vise til tabell V1 i vedlegg. Vi fikk svar fra tre av syv eier-


representanter. Dette inkluderer både Eigersund (den klart største eieren) og Sokndal 


(nest største eier). Vi har således ikke svar fra Bjerkreim. 


 


Utdrag fra svarene (redigert) 


Selskapsformen IKS ble valgt ettersom denne selskapsformen på stiftelsestidspunktet 


var den vanligste måten å drive interkommunalt samarbeid på. Den var også godt eg-


net for kommunal virksomhet hvor utbytte ikke er aktuelt/mindre aktuelt. Eierne har 


                                                      
44 Kommuner som er med i et interkommunalt selskap skal bare gi opplysninger om renovasjonsordningene (antall ge-
byrsatser og sorteringsordninger - samt årsgebyr for tjenesten), mens avfallsmengder pr. fraksjon (dvs. restavfall, pa-
pir/papp osv.) blir hentet inn direkte fra renovasjonsselskapet. Selskapet rapporterer samlet for sine medlemskommu-
ner på eget KOSTRA-skjema. Mengdene blir deretter fordelt på medlemskommunene etter innbyggertall. 
45Det har også vært to saker vedrørende nye eiere i IKA Rogaland hvor DIM også er eier. 
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utarbeidet selskapsavtale, men ikke en selskapsspesifikk eierstrategi. Rapportering til 


eierne ved representantskapet skjer ved årsrapport og årsregnskap. Ved større saker vil 


det avklares på forhånd hva som er kommunens holdning til spørsmålet og hvor en 


binding/instruering av eierrepresentantene kan bli aktuelt46 I selskapsavtalen står det 


at styremedlemmene velges av representantskapet etter forslag fra en valgkomite. 


Valgkomiteen skal foreslå styrevalg etter retningslinjer for valg av styremedlemmer 


(vedlegg til selskapsavtalen). Retningslinjene har bl.a. med krav til habilitet og kompe-


tanse. Valgkomiteen vurderte dette ved siste styrevalg. Representantskapet foretar ikke 


noen spesiell evaluering av styrets arbeid.  


 


Det er ikke utarbeidet en selskapsspesifikk eierstrategi overfor DIM. Eigersund og 


Bjerkreim har utarbeidet eierskapsmeldinger. Her vil det fremgå generelle overordne-


de eierstrategier og kjøreregler i eierstyringen. Selskapet og eierne skal følge det som 


står om eierstyring og selskapsledelse i kommunenes eierskapsmeldinger.  


 


Representantskapet utøver sin myndighet i tråd med lovregler og selskapsavtalen. 


 


Vi ser at det ikke er utarbeidet en selskapsspesifikk eierstrategi overfor selskapet. En 


slik eierstrategi vil utdype eiernes krav og forventninger til selskapet. Renovasjonsom-


rådet er strengt lovregulert og det er ikke store muligheter for utbytte fra selskapet. Ei-


erkommunene kan likevel vurdere om det er behov for en selskapsspesifikk eierstrate-


gi overfor selskapet. Det er i så fall hensiktsmessig at denne eierstrategien utarbeides 


av eierkommunene sammen, dvs. som et felles dokument. Det er videre naturlig at det-


te ses sammen med ny kommunestruktur og eventuell omorganisering av selskapet 


(sammenslåing med andre renovasjonsselskaper). 


 


Anbefaling 


 Eierkommunene bør vurdere om det er behov for å utarbeide en selskapsspesifikk 


eierstrategi overfor selskapet. 


 


KS anbefaler kommunene å utarbeide egne eierstrategier overfor sine vesentlige sels-


kaper. Det vises til tabell 5 i punkt 2.4.  


                                                      
46 Det vises her også til kjøreregler i kommunenes eierskapsmeldinger. Bjerkreim (2012) og Eigersund (2010). 
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KS har utarbeidet en kommunal variant av prinsipper for godt eierskap. Det som gjel-


der selskapets og eiernes oppfyllelse av anbefalingene fra KS er dekket av vår kontroll. 


Vi tar her med en gruppert oversikt over KS sine anbefalinger og status for selskapet 


(DIM) og kommunene (eierne). Forholdene er til dels nærmere omtalt foran i rapporten 


der hvor de hører hjemme. 


 


Tabell 5 Status Selskapet og eierne - Anbefalinger fra KS (november 2014)47 


 


Anbefaling om eierskap mv DIM Eierne Nærmere kommentarer 


Nr 1 Obligatorisk opplæring av 


og informasjon til folkevalgte 


(om eierskap og ulike roller) 


 IA Dette er ikke aktuelt ved denne selskapskontrollen. 


Nr 2 Utarbeidelse av eiermel-


dinger (eierskapsmeldinger) 


 IA Dette er ikke aktuelt ved denne selskapskontrollen. 


Nr 3 Utarbeidelse og revidering 


av selskapsstrategi og sel-


skapsavtale (og om eierstrate-


gi) 


(Nei)  Selskapet har utarbeidet selskapsavtale med formåls-


paragraf. Selskapets oppgaver er ellers regulert av 


selskapsavtalen og lovregler vedrørende forurensning 


og avfall. Selskapet har ikke utarbeidet en strategi-


plan. Eierne har ikke utarbeidet en selskapsspesifikk 


eierstrategi overfor selskapet.  


Nr 4 Vurdering og valg av sel-


skapsform 


 Ja IKS-formen kan anses godt tilpasset for virksomheter 


som håndterer kommunale oppgaver i egenregi for 


eierne (deltakerne) og det er ellers ikke er aktuelt/lite 


aktuelt med fortjeneste/utbytte. 


Nr 5 Fysisk skille mellom mo-


nopol og konkurransevirksom-


het 


Ja  Dette gjelder skille mellom husholdningsavfall (mo-


nopol og selvkostvirksomhet) og næringsavfall (kon-


kurranse).  


Nr 6 Tilsyn og kontroll (med 


kommunenes selskaper) 


 IA Dette er ikke aktuelt ved denne selskapskontrollen. 


Nr 7 Eierorganets sammenset-


ning og funksjon (representant-


skapet) 


 Ja Ingen i representantskapet sitter også i styret. Dette 


er heller ikke tillatt etter IKS-loven og selskapsavta-


len. 


Nr 8 Gjennomføring av repre-


sentantskapsmøter 


 Ja Det er sett på årene 2012-2014. Mesteparten av sa-


kene er ordinære lovmessige saker i dette tidsrom. 


Det er avholdt et møte om våren (regnskapsmøtet) 


og et møte om høsten (budsjettmøte). 


Nr 9 Sammensetningen av sty-


ret 


 Ja Styrets kompetanse skal sees i lys av selskapets for-


mål. Det er formelt foretatt kompetansevurderinger 


av eierkommunenes styremedlemmer. 


Nr 10 Valgkomite for styreut-


nevnelse 


 Ja Kommunene har sine egne valgkomiteer for styreut-


nevnelsen i selskapet. Valgkomitéen skal følge ret-


ningslinjer for valg av styremedlemmer (vedlegg til 


selskapsavtalen). 


Nr 11 Rutiner for kompetanse-


vurdering av selskapsstyret 


(styrets rutiner) 


Nei  Styret har ikke utarbeidet styreinstruks. Styreinstruks 


er kun lovkrav for aksjeselskaper med ansatte repre-


sentert i styret (aksjeloven § 6-23), men det anbefa-


les generelt styreinstruks for alle selskaper. Styret 


har ikke foretatt skriftlig egenvurdering. 


                                                      
47 Anbefalingene er utviklet av KS Eierforum (nå inngått i KS sin ordinære virksomhet) og justeres og revideres etter 
behov. De dekker i utgangspunktet områder som ligger i en gråsone mellom lovregulering og etablert praksis. Det er 
ikke sett på anbefalingene nr. 1, 2 og 6. Dette er anbefalinger som det blir sett på samlet for alle selskaper tilhørende en 
kommune, ved såkalte obligatoriske selskapskontroller (eierskapskontroller). Vi har ikke tatt med anbefaling nr. 19 da 
den kun angår kommunale foretak. 
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Nr 12 Styresammensetning i 


konsernmodell (datterselskap) 


 (Ja) Det foregår her kjøp/salg mellom mor- og dattersel-


skap. Styreleder i morselskapet er også styreleder i 


datterselskapet, men to av tre styremedlemmer er fra 


de andre eierne i datterselskapet. 


Nr 13 Oppnevnelse av vararep-


resentanter (til styret) 


 Nei Det velges ikke varamedlemmer til styret. 


Nr 14 Habilitetsvurderinger og 


politisk representasjon i styrene 


 Ja Det er formelt foretatt habilitetsvurderinger av eier-


kommunenes styremedlemmer. 


Nr 15 Kjønnsmessig balanse i 


styrene48 


 Ja Kjønnsrepresentasjon er i samsvar med IKS-lovens § 


10 (som henviser til aksjeloven § 20-6). Styret består 


av syv medlemmer, hvor hvert kjønn er representert 


med minst tre.  


Nr 16 Godtgjøring og regist-


rering av styreverv (og enkelte 


andre forhold)  


 (Ja) Styrehonorarer kan anses som moderate. I 2014 var 


samlet styrehonorar på 137 300 kroner. Fire av syv 


styremedlemmene er ikke registrert i KS sitt styre-


ververegister. Selskapet har tegnet styreansvarsfor-


sikring (det økonomiske ansvaret). En styreansvars-


forsikring tas ut fra en risikovurdering.  


Ingen i styret har særskilte oppgaver for selskapet 


(utover styrevervet). Representantskapets godtgjø-


relse fastsettes og utbetales av eierne. 


Nr 17 Arbeidsgivertilhørighet Ja  Selskapet er medlem av KS Bedrift.  


Nr 18 Etiske retningslinjer Nei  Selskapet har ikke utarbeidet etiske retningslinjer.  


     


 


Forklaringer/kommentarer til tabellen 


 De enkelte anbefalinger fra KS har gjerne med flere forhold. Vi har i oversikten tatt 


med det vi anser mest viktig. Oversikten må derfor ses på som veiledende. 


 DIM gjelder forhold som selskapet selv tar seg av. Eierne gjelder forhold som 


kommunene normalt står for. Alle forholdene kan også ses på generelt (dvs. at 


kommunene har regler om dette i sine eierskapsmeldinger). 


 Ja betyr at forholdet er i orden, mens nei betyr at forholdet ikke er i orden. Parente-


ser er brukt når et forhold er delvis i orden, eller det er uklart i hvilken grad dette 


er tilfelle. Det er brukt skjønn om forholdet skal klassifiseres som (Ja) eller (Nei). 


 


 


 


                                                      
48 KS har ingen anbefaling som gjelder alderssammensetningen til styret. 
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Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og for øvrig nærmere omtalt i forskrift om kon-


trollutvalg kap. 6 (§§ 13 – 15). Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter:  


 


 Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll, jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 


første ledd. Den omfatter kontroll med forvaltningen av (fylkes-)kommunens eierinteresser, herunder 


å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med (fylkes-)kommunens vedtak 


og forutsetninger. 


 Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll, jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 


andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift om revisjon kap. 3 (§§ 6 – 8), jf. forskrift om kontrollut-


valg kap. 5 (§§ 9 – 12) og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vur-


deringer av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkes-


tingets vedtak og forutsetninger, jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd. 


 


En selskapskontroll av et selskap vil omfatte dette selskapet og heleide datterselskaper. Andre datterselsk-


aper og tilknyttede selskaper vil bli omtalt, men i utgangspunktet ikke spesielt kontrollert. Dalane Miljø-


verk IKS har et datterselskap. Dette er Svaaheia Avfall AS, hvor DIM eier 51 %. 


 


Rogaland Revisjon IKS utfører selskapskontroll og forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i 


kommunene. Denne kontrollen er utarbeidet av forvaltningsrevisor Rune Eskeland under ledelse av fag-


ansvarlig for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Bernt Mæland og revisjonsdirektør Cicel Aarrestad. 


Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i Eigersund i møte 10.02.14. Bjerk-


reim og Sokndal sluttet seg til kontrollen 07.04.14. Eigersund la til en problemstilling 22.09.14 vedrørende 


hvilken økonomisk risiko eierkommunene har for drift og investeringer i selskapets datterselskap og 


andre eide selskaper. Tillegget ble oversendt Bjerkreim og Sokndal som orientering til deres møte 24.11.14. 


 


Vurderingskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersø-


kelsene. Vurderingskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det revi-


derte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I selskapskontroller som omfatter forvaltningsrevisjon 


omfatter begrepet «vurderingskriterier»” i denne rapport det som regelverket for forvaltningsrevisjon be-


nevner «revisjonskriterier». 


 


I denne kontrollen er i hovedsak følgende kriterier anvendt: 


 Lovregler om interkommunale selskaper (IKS-loven) 


 Selskapsavtalen for Dalane Miljøverk IKS (DIM) 


 Forurensningslovens kapittel 5 om avfall 


 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 


 Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr (SFT) 


 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KRD H-2140)  


 Forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven 


 Lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet 


 Lovregler om transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv.  


 Kommunenes vedtak om eierstrategier og eierstyring 


 KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper 


 


For kriteriene kan det vises til nettsidene til Lovdata, KMD (selvkost) og KS (eierskap). Vi har også omtalt 


kriteriene i faktadelen og en del er tatt med i vedlegg. 


 



http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#77

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/xr-20040615-0905.html#map006

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/xr-20040615-0905.html#map005

http://www.nkrf.no/revisjon_av_kommunal_virksomhet#rsk001
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Rapporten bygger på informasjon fra styret og daglig leder samt åpne kilder, herunder foretaksregisteret 


mv. Vi har dessuten benyttet informasjon fra eierrepresentanter, vår egen regnskapsrevisjon og ny ekstern 


revisor.49 I tillegg kommer dokumentgranskning og direkte kontroller. 


 


Selskapskontrollen av Dalane Miljøverk IKS omfatter iht. bestillingene fra kontrollutvalgene ordinær ei-


erskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Både selskapet og kommunene er omfattet av undersøkelsen. Sel-


skapet som forvalter av kommunenes eierinteresser og kommunene som utøver av eierinteressene. 


 


Når det gjelder spørsmålet om selskapets aktiviteter blir rapportert i tråd med lover og regler, har vi kon-


sentrert oss om rapporteringen i årsberetningen og årsregnskapet samt KOSTRA-rapporteringen. Annen 


rapportering er det ikke sett på. Vi har tatt for oss de tre siste regnskapsårene (2012-2014). Vi har videre 


forholdt oss til vår egen regnskapsrevisjon (revisjonsberetninger og årsoppgjørsnotater) når det gjelder 


regnskapsårene 2012-2013. Iht. vår regnskapsrevisjon var rapporteringen i årsberetningen og årsregnska-


pet i det vesentligste korrekt for disse årene. Dette gjelder både for føring etter regnskapsloven samt prak-


tiseringen av selvkostregler og skatte- og avgiftsregler. Det har i perioden heller ikke vært spesielle for-


hold som har medført anmerkninger i brev. Ekstern revisor for regnskapsåret 2014 har heller ingen an-


merkninger. Det vises til vedlegg. 


 


Selskapet (styreleder og daglig leder) og eierkommunene (representantskapet) fikk informasjon om kon-


trollen og hva den går ut på ved tilsendte oppstartsmeldinger (mailer av 24.09.14). Rådmennene i eier-


kommunene ble samtidig orientert om kontrollen ved oversendelse av kopi av oppstartsmeldingene. Vi 


har avholdt oppstartsmøte 04.11.14 med selskapet (styreleder og daglig leder). Selskapet er også kontaktet 


underveis når det har vært behov for å avklare forhold. Kontaktperson har da vært daglig leder. 


 


Det er innhentet svar på spørreskjema fra daglig leder, og vi har fått egenerklæring fra samlet styre.  


 


Formelt utøves kommunenes eierskap gjennom deres valgte representanter til selskapets øverste organ, 


representantskapet. Eierskapskontrollen skal som nevnt vurdere om den som utøver kommunens eierin-


teresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Følgelig har vi 


spurt eierrepresentantene når det gjelder informasjon om eieroppfølgingen. Våre spørsmål var:  


 


 


Vi fikk svar fra tre av syv eierrepresentanter. Dette inkluderer både Eigersund (den klart største eieren) og 


Sokndal (nest største eier). Vi har således ikke svar fra Bjerkreim. 


 


                                                      
49 Selskapet byttet regnskapsrevisor fra regnskapsåret 2014. 


Tabell V1 Spørsmål til eierne (representantskapet) om deres eieroppfølging  


 


1. Hvorfor er virksomheten organisert som eget selskap?  


2. Hva er begrunnelsen for valg av selskapsform? 


3. Hvilke målformuleringer, verdidokumenter og retnings-


linjer har eierne utarbeidet? 


4. Hvilke rutiner for rapportering til eierne av virksomheten 


er utarbeidet?  


5. Hvordan utøves eierskapet gjennom representantskapet? 


a) Politiske avklaringer forut for saksbehandlingen i 


eierorganet 


b) Instruering/binding av eierrepresentantene 


c) Skriftlige retningslinjer på området  


 


6. Har eierne definert kriterier for valg og sammen-


setning av styret i selskapet?   


7. Har det vært brukt valgkomité og hvor habilitets- 


og kompetansevurderinger var inkludert? 


8. Gjøres det av eierne evalueringer av styret? 


9. Hva slags rolle spiller rådmennene ved oppføl-


ging av virksomheten? 
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Som en del av selskapskontrollen har vi også sett på det som står i KS sin anbefaling om eierskap, sel-


skapsledelse og kontroll av kommunale selskaper. Det er der tatt med en rekke anbefalinger overfor både 


eiere og selskap.  


Vi henviser til følgende kilder:  


 


Lovregler mv. for selskapet50 


 Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 


 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forslag til endringer i lov om interkommunale selska-


per (høringsbrev av 05.11.14) 


 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 


 Klima og miljødepartementet: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 


1. juni 2004 


 Klima og miljødepartementet: Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 


(avfallsforskriften) av 8. september 2014 (i kraft fra 01.01.15) 


 Klima og miljødepartementet: Forskrift om begrensning om forurensning (forurensningsforskriften) 


av 1. juni 2004 


 SFT: Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr (TA-2001/2003 fra januar 2004) 


 Kommunal- og regionaldepartementet: Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale beta-


lingstjenester (H-2140) 


 Miljødirektoratet: Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr (M-258 fra november 2014) 


 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Retningslinjer for beregning av selvkost for kommuna-


le betalingstjenester (H-3/14) 


 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 


for interkommunale selskaper av 17. desember 1999 


 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 


 Lov om årsregnskap mv (regnskapsloven) av 17. juli 1998 


 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005 


 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 


 Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 


 Nærings- og fiskeridepartementet: Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 


 Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser fra no-


vember 2006 (sist oppdatert desember 2013) 


 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006  


 Justis- og beredskapsdepartementet: Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) av 17. oktober 2008 


 Kommunal- og regionaldepartementet: Spørsmål om habilitet i AS og IKS (Svar av 29.09.13 til NKRF) 


 


Eierstrategi/eierstyring og selskapsledelse  


 KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkes-kommunalt eide sels-


kaper og foretak - utgave november 2014 


 Telemarksforskning-Bø (2008): Eierskap - Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og 


samarbeid i kommunene (rapport utarbeidet for KS) 


 NKRF (mai 2010): Selskapskontroll – fra a til å (praktisk veileder) 


 Kommuneforlaget (2011): Kommunalt eierskap - roller, styring og strategi av Vibeke Resch-Knudsen  


 Kommuneforlaget (2012): Styring av kommunalt eide selskaper av Vibeke Resch-Knudsen  


 KS Hovedstyret (2010): Nødvendig med et aktivt kommunalt eierskap 


 


 


                                                      
50 Det er benyttet gjeldende departementsnavn for forskriftene. I andre tilfeller er det benyttet det faktiske departments-
navn på det aktuelle tidspunktet (retningslinjer og veiledere) 
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Selskapet og datterselskapet 


 Selskapets nettsider 


 Selskapets selskapsavtale (vedtatt av kommunestyrene 2010/2011) 


 Retningslinjer for valg av styremedlemmer (vedlegg til selskapsavtalen) 


 Selskapets årsberetninger, årsregnskaper og revisjonsberetninger 2012-2014 


 Selskapets avdelingsregnskaper, avdelingsresultater og fordelinger 2012-2013 


 Selskapets forkalkyle 2015 (husholdningsavfall og septik) 


 Protokoller fra styret i perioden 2012-2014 


 Cowi: Dalane Miljøverk IKS - Svåheia Avfallsdeponi - Selvkostberegning for avslutning og etterdrift 


(rapport fra 19.11.10) 


 Leieavtale Grunn og ledningsanlegg (avtale 21.12.12 mellom DIM og SAAS) 


 Leieavtale Diverse funksjoner (avtale 21.12.12 mellom DIM og SAAS) 


 Leieavtale Personell (avtale 01.12.11 mellom DIM og SAAS) 


 Anbudsinnbydelser/kunngjøringer og anbudsevalueringer/protokoller for 10 utvalgte 


kjøp/leverandører i 2014 


 Rapport fra brukerundersøkelse 2014 Dalane Miljøverk IKS (styresak 05/14 fra 20.02.14) 


 Vedtekter for Svaaheia Avfall AS (revidert 14.02.14) 


 Aksjonæravtale for Svaaheia Avfall AS (21.12.12) 


 Bisnode Norway: Analyse av Svaaheia Avfall AS (rapport fra 17.09.14) 


 


Eierkommunene 


 Eigersund kommune: Eiervurdering av kommunale selskaper (kommunestyret sak 055/10 fra 


04.10.10) 


 Bjerkreim kommune: Eierskapspolitisk plattform (kommunestyret sak 060/12 fra 19.09.12) 


 Kommunenes forskrifter for innsamling av husholdningsavfall (bolig- og hytterenovasjon) 


 Kommunenes forskrifter for tømming av slam fra sanitæranlegg (både septik og slam) 


 Protokoller fra representantskapet i perioden 2012-2014 


 


Andre kilder 


 Nettsider til Avfall Norge 


 Nettsider til Miljødirektoratet 


 Rogaland Revisjon IKS: Arbeidspapirer og årsoppgjørsnotater for DIM i 2012 og 2013 


 KS Bedrift: Skatteplikt for kommuner (nettartikkel fra 28.01.14) 


 Klima- og miljødepartementet: Stadfester avfallsprinsipp (pressemelding fra 09.09.14) 


 KS Bedrift: Svar på høring til «Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-


tjenester» (brev av 16.05.13 til Kommunal- og regionaldepartementet) 


 Miljøverndepartementet: Beregning av avfallsgebyr ved organisering i interkommunalt selskap (brev 


av 30.11.09 til KS Bedrift m.fl.) 


 Avfall Norge: Adgang til lik fordeling av kostnader i interkommunalt samarbeid (nettartikkel fra 


04.12.09) 


 KOSTRA-rapportering om avfall og renovasjon på eierkommunene 2013 og 2014 (foreløpige) 


 Oppslag om Dalane Miljøverk IKS i Dalane Tidende (nettsider) 
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Forurensningsloven 


Forurensningsloven inndeler avfall i tre hovedtyper: Husholdningsavfall (avfall fra husholdninger), næ-


ringsavfall (avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner) og spesialavfall (avfall som ikke 


hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall pga. størrelse 


eller farlighet). I tillegg kommer septik- og slamtømming (som kan regnes som en avløpstjeneste). 


 


Ifølge forurensningsloven § 30 skal kommunen sørge for innsamling av husholdningsavfall og forurens-


ningsmyndigheten kan pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet.  


 


Etter forurensningslovens § 34 skal kommunen fastsette gebyrer som fullt ut dekker dens kostnader for-


bundet med innsamling, transport og mottak mv. av avfallet. Dette gjelder alle typer av husholdningsav-


fall (herunder også avfall fra hytter, spesialavfall og septik). Bestemmelsen gjelder ikke for næringsavfall. 


Næringsavfall er alt avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Ifølge forurensningslo-


ven § 34 bør kommunene fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og 


økt gjenvinning. Differensierte gebyrer vil særlig være aktuelt for å skille forskjellige avfallsmengder og 


avfallstyper.  


 


Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 


Dagens retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140) ble innført fra 


2003. De blir fra 2015 erstattet av nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstje-


nester (KMD H-3/14). Det er ingen endringer av betydning, med unntak for kalkylerenten og at tomte-


kostnader kan tas inn i selvkostkalkylen.51 De nye retningslinjene bygger på de samme hovedprinsippene. 


Retningslinjene angir de prinsipper som skal benyttes i selvkostkalkyler innenfor alle typer av kommunale 


tjenester der selvkost er satt som tak. I forbindelse med regnskapsavslutningen skal det foretas en etter-


kalkulasjon av de reelle kostnadene for husholdningsavfall for å føre kontroll med at inntektene ikke over-


stiger selvkost. Det kan fremføres et overskudd eller underskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (in-


nenfor et perspektiv på 3-5 år).  


 


Nytt kapittel i avfallsforskriften 


Klima- og miljødepartementet har i september 2014 vedtatt nytt kapittel 15 i avfallsforskriften. Kapittelet 


utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter selvkostprinsippet i 


forurensningsloven § 34. Formålet med det nye kapittelet i avfallsforskriften er å sikre at avfallsgebyr for 


lovpålagt håndtering av husholdningsavfall fastsettes i tråd med forurensningsloven, og å hindre ulovlig 


kryssubsidiering mellom lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og håndtering av næringsavfall i 


markedet. Finansiering av håndtering av husholdningsavfall gjennom avfallsgebyr må holdes adskilt fra 


håndtering av næringsavfall. Felleskostnader for håndtering av husholdningsavfall og næringsavfall skal 


fordeles forholdsmessig. Forskriften trer i kraft fra 2015. 


 


Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr  


Miljødirektoratet har utgitt en veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr (M-258 fra november 


2014) som også gjelder fra 2015. Denne tar for seg avfallsgebyr og selvkost og enkelte andre temaer.52 Den 


tar for seg hovedprinsippene når det gjelder selvkost og viser ellers til retningslinjer for beregning av selv-


kost for kommunale betalingstjenester (KMD H-3/14). I den forrige veilederen (fra SFT) om beregning av 


kommunale avfallsgebyr (TA-2001/2003 fra januar 2004) var det med de samme temaene og det ble også 


vist til hovedprinsippene når det gjelder selvkost og retningslinjer for beregning av selvkost for kommu-


nale betalingstjenester (H-2140). 


                                                      
51 Kalkylerenten i de nye retningslinjene er 5-årig swaprente (rentebytte) tillagt ½ prosentpoeng. I de gamle retningslin-
jene var det anbefalt å benytte en kalkylerente lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående lø-
petid pluss et tillegg på 1 prosentpoeng. For tomter legges det til grunn en avskrivningstid på 50 år. 
52 Andre temaer er organisering av avfallstjenester, differensierte avfallsgebyr og enkelte særskilte forhold. 
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Utgifter på selvkostområder som kommer fra heleide kommunale selskaper  


 


Vi har nedenfor tatt inn et utdrag av et informasjonsbrev fra NKRF (eINFO 11/06), hvor KRD uttaler seg 


om aktuelle problemstillinger om selvkost i forhold til organiseringen av selvkosttjenester:  


 


Kommunale betalingstjenester og selvkostprinsippet når selvkosttjenesten utføres av egne rettssubjekter 


 


«Ifølge forurensningsforskriften er det kommunen som må forholde seg til forskriftens rammer for gebyr-


beregningen. Departementet slår i sitt brev fast at kommunen ikke skal kunne organisere seg bort fra disse 


rammene ved å velge alternative organisasjonsformer for sin tjenesteproduksjon. Departementet legger til 


grunn at begrepet «kommune» i regelverket også omfatter selvstendige rettssubjekter som reelt eies av 


kommunen, selv om disse formelt sett er egne juridiske personer. Departementet anser derfor i utgangs-


punktet kommunalt heleide aksjeselskaper og interkommunale selskaper til å være omfattet av gebyrre-


gelverket og selvkostprinsippet.  


 


Kommunalt heleide aksjeselskaper og interkommunale selskaper som utfører selvkosttjenester for kom-


munen uten en forutgående anbudsrunde, må således sette opp en selvkostkalkyle i henhold til retnings-


linjene i H-2140 over direkte kostnader og tilleggsytelser og støttefunksjoner som kan henføres til kjerne-


produktet, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp selskapet følger.» 


 


I nye retningslinjer for beregning av selvkost kommunale betalingstjenester (KMD H-3/14) som gjelder fra 2015, er 


dette med kommunale selskaper kommet med. 


 


 


KS Bedrift rettet 19.05.09 en henvendelse til Miljøverndepartementet med anmodning om en presisering 


av hvordan selvkostprinsippet skal forstås ved interkommunalt samarbeid.  


 


Beregning av avfallsgebyr ved organisering i interkommunalt selskap 


 


Departementet har svart 30.11.09. Hovedpunktene i svaret er:  


 


"Det er et viktig prinsipp at renovasjon organisert i et interkommunalt selskap ikke skal lede til at innbyg-


gerne i en kommune subsidierer innbyggerne i en annen. Innbyggerne i en kommune skal ikke bære en 


forholdsmessig større del av kostnadene enn hva det koster å betjene den samme kommunen. Dette kan 


imidlertid oppnås uten at det føres et separat regnskap for den enkelte kommune i et interkommunalt 


samarbeid. Prinsippet vil heller ikke være til hinder for at det innhentes ett felles anbud når det inter-


kommunale selskapet kjøper tjenester utenfra. Det anses heller ikke å være i strid med prinsippet at inter-


kommunale selskaper velger å fordele kostnadene forbundet med avfallsbehandlingen ut fra avfalls-


mengdene i den enkelte kommune så lenge tjenestene til innbyggerne er de samme. 


 


Når det gjelder fordelingen av kostnadene ved utbyggingen av infrastruktur i et interkommunalt samar-


beid, f.eks. forbrenningsanlegg og søppelsugsystemer, er det etter departementets vurdering adgang til å 


se investeringer som gjøres på ulike tidspunkter i sammenheng. Dersom det foreligger en investeringsplan 


som samlet vil komme alle kommunene til gode, vil det være adgang til å utligne de totale kostnadene på 


samtlige kommuner." 
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Vi spurte Fylkesmannen i Rogaland (FMR) om det burde være et eget selvkostregnskap for husholdningsslam. 


 


Man kan vel tenke slik at tømming av private kloakktanker o.l. skal dekkes over avfallsgebyrene, men si-


den ikke alle har slike tanker bør utgiftene differensieres, slik at ikke alle som betaler avfallsgebyr også 


dekker utgiftene for den gruppen som har tømming. Utgiftene til slik behandling bør da spesifiseres og 


beregnes for seg selv. I retningslinjene står det at bare kostnader som har sammenheng med framstillingen 


av det enkelte produkt eller betalingstjeneste (henførbare kostnader) bør medtas i beregning av selvkost. 


Noe avhengig av betydningen av den enkelte betalingstjeneste (økonomisk og prinsipielt), vil det være 


ulike krav til presisjon og totalitet i en selvkostkalkyle. I de tilfeller hvor tjenesten har lav økonomisk be-


tydning for kommunen og betalingssatsene utgjør små beløp for brukeren, vil det være få incitament til å 


legge betydelige ressurser i en selvkostkalkyle. Om ikke særlige forhold skulle tilsi det, (som at f.eks. slam-


tømming i kommunen har et svært lite omfang), mener fylkesmannen at det bør utarbeides eget selvkost-


regnskap og gebyr for hhv. husholdningsavfall og slamtømming. 


 


Det er et krav at kommunens håndtering av næringsavfall skal drives på et forretningsmessig grunnlag. 


Dette følger av EØS-avtalen som innebærer at når kommunen driver slik konkurranseutsatt virksomhet, 


må den drives på forretningsmessig grunnlag. EU-domstolens avgjørelse i den såkalte Chronopost-saken 


tilsier at det vederlaget/prisen kommunen tar for konkurranseutsatte tjenester, må dekke variable mer-


kostnader, en passende andel av de faste kostnadene og en rimelig fortjeneste på eventuelle investeringer 


som kommunen har gjort i infrastruktur som kommer den konkurranseutsatte tjenesten til gode. Det vises 


til kapitlene 3 og 4 i FAD sin veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte. 


 


Høring 05.11.14 


 


Høring - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper 


Høring | Dato: 05.11.2014 


 


Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om interkom-


munale selskaper (IKS-loven). Vi gjør oppmerksom på at fristen for å levere høringsuttalelser er utsatt til 


20. februar 2015.  


 


Status: På høring Høringsfrist: 20.02.2015 


 


Høringsbrev 


Vår ref.: 14/1709 


Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om 


interkommunale selskaper (IKS-loven). 


 


I høringsnotatet foreslår departementet at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om begrenset 


deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper kan tas under ordinær konkursbehand-


ling etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs. Det foreslås også andre endringer i IKS-


loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om selskapskapitalen og reg-


                                                      
53 Med slamtømming her menes her husholdningene (dvs. septiktømming hos DIM). 
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ler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede ansvaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et 


krav om at interkommunale selskaper skal ha en forsvarlig egenkapital. 


 


Endring vil sikre bedre samsvar mellom IKS-loven og EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Den vil også 


kunne bidra til mer like konkurransevilkår mellom interkommunale selskaper og andre aktører som opp-


trer i det samme markedet. 


 


Høringsuttalelser kan sendes til postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og moderniseringsdeparte-


mentet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, merket sak 14/1709. Frist for innsendelse av uttalelser er satt til 5. 


februar 2015. 


 


Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å uttale seg, må de gjerne sende sin uttalelse til 


departementet. Alle uttalelser blir publisert på departementets nettsider. 


 


 


Høringsnotat 


Høringsnotatet inneholder forslag om at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om begrenset 


deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper kan tas under ordinær konkursbehand-


ling etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs. 


 


Det foreslås også andre endringer i IKS-loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som 


nye regler om selskapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede ansva-


ret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal ha en forsvarlig egen-


kapital.  


 


Vedlegg 17.11.10 til selskapsavtalen  


 


Ved valg av medlemmer til Dalane Miljøverk IKS sitt styre skal følgende momenter tillegges vekt i vurde-


ringen: 


 


1. Kandidaten må være valgbar etter norsk lov. 


2. Kjønnssammensetningen i styret skal til enhver tid tilfredsstille kravene etter norsk lov. 


3. Alle deltakerkommunene skal til enhver tid være representert i styret med minst et medlem. 


4. Styret skal sammensettes slik at det ivaretar behovet for kontinuitet og fornyelse. 


5. Det kan ikke velges kandidater som kan tenkes å være inhabile grunnet politisk verv, yrke eller annet 


forhold som kan være egnet til å svekke vedkommendes tillit i forhold til selskapets virksomhet. 


6. Kandidater skal velges i den hensikt å få et komplementært styre. I denne sammenheng bør kandida-


tenes bakgrunn, erfaring og faglig kompetanse vurderes. Kandidatene bør besitte erfaring og/eller 


fagkunnskap som kan tilføre styret en ønsket kompetanse for å oppnå et komplementært styre. 


7. Aktuelle kandidater må være forhåndsspurt og orientert om at det følger en plikt til å signere en vil-


lighetserklæring som styremedlem – og hvor det er knyttet et personlig ansvar under utøvelsen av 


styrevervet.   
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Sak behandlet av Dalane Miljøverk IKS (styret 16.10.14 og representantskapet 13.11.14) 


 


VEDTAK: 


I. Forslaget til vedtekter for selskapet Svåheia Eiendom AS, datert 28.08.2014, godkjennes. 


2. Forslaget til aksjonæravtale for selskapet Svåheia Eiendom AS, datert 28.08.2014, godkjennes. Styreleder 


og daglig leder delegeres myndighet i fellesskap til å gjøre mindre vesentlige endringer i aksjonæravtalen. 


3. Dalane Miljøverk IKS overfører NOK 500 000 som aksjekapital i Svåheia Eiendom AS 


4. Dalane Miljøverk IKS overfører NOK 9 500 000 som overkursinnskudd til Svåheia Eiendom AS. 


5. Dalane Miljøverk IKS skal fortsatt eie og drive plasser og bygg som er nødvendige for selskapets drift. 


Det skal inngås leieavtale om grunnen som sikrer denne bruken for Dalane Miljøverk IKS. 


6. Svåheia Eiendom AS skal tre inn i alle grunnleieavtaler som Dalane Miljøverk IKS har nå på Svåheia. 


7. Svåheia Eiendom AS skal overta alle Dalane Miljøverk IKS sine aksjer i Svaaheia Avfall AS. 


8. Svåheia Eiendom AS påtar seg alle utgifter i forbindelse med dannelsen av selskapet og overføring av 


grunn og andre verdier. 


9. Selskapet skal dannes i løpet av 1. halvår 2015. 


10. Selskapet skal overta eierskapet av Dalane Miljøverks eiendommer på Svåheia. Dalane Miljøverk IKS 


skal fortsatt være eier av eiendommene for gjenvinningsstasjonene på Vikesdal i Bjerkreim og Rekeland i 


Sokndal. 


 


Epost/mail til oss 05.03.15 


 


Viser til forespørsel vedrørende selskapskontroll – Dalane Miljøverk IKS 


 


Vi har overtatt revisjonen av Dalane Miljøverk IKS for regnskapsåret 2014. Selskapets regnskap for 2014 er 


vedtatt i styret den 26.02.2015 og representantskapet skal ha møte 30.04.15. 


 


Revisjonsteamet fra Deloitte AS består av Partner Roar Lohne, Manager Atle Andersen og Senior Kari 


Leikvangen. 


 


I forbindelse med vår revisjon for 2014 er det ikke utarbeidet nummerert brev. Det er avgitt ren revisjons-


beretning for 2014. 


 


Spesielt for selskapet for 2014 er innføring av skatteplikt for næringsdelen til selskapet. Vi har deltatt som 


diskusjonspartner i forbindelse med oppstart av skatteregimet for selskapet for 2014, og har hatt ekstra fo-


kus i vår gjennomgang på fordeling av selvkost/næring og beregning av skattemessige inngangsverdier. 


 


Dersom det er spørsmål eller kommentarer til ovennevnte ta gjerne kontakt. 
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Tabell V2 Dalane Miljøverk IKS - Årsregnskaper 2012-2014 (tall i tusen kr) 


 


 
 


Resultatregnskaper


2012 2013 2014


Driftsinntekter 56 336 38 144 36 788


Lønnskostnader 8 917 8 930 9 356


Avskrivninger 4 935 5 173 5 334


Andre driftskostnader 35 041 22 783 21 024


Driftskostnader 48 893 36 886 35 714


Driftsresultat 7 443 1 258 1 074


Finansposter -85 248 873


Ordinært resultat før skatt 1 947


Skattekostnad 86


Ordinært resultat 1 506 1 861


Årsresultat 7 358 1 506 1 861


Balanseregnskaper


2012 2013 2014


Anlegg, bygninger og tomter 28 994 28 053 24 831


Driftsløsøre, inventar mv. 4 702 3 827 6 092


Varige driftsmidler 33 696 31 880 30 923


Datterselskap 960 1 479 1 479


Andre eide selskaper 3 294 3 294 3 272


Finansielle anleggsmidler 4 254 4 773 4 751


Anleggsmidler 37 950 36 653 35 674


Kundefordringer 2 972 1 453 1 985


Andre fordringer 373 725 1 457


Fordringer 3 345 2 178 3 442


Bankinnskudd 30 440 20 899 20 889


EIENDELER 71 735 59 730 60 005


Andelskapital 100 100 100


Annen egenkapital 22 924 24 431 26 292


Egenkapital 23 024 24 531 26 392


Etterdriftsfond 7 301


Langsiktig gjeld 36 567 30 401 28 863


Leverandørgjeld 3 202 2 825 2 234


Betalbar skatt 86


Offentlige avgifter 389 719 810


Annen kortsiktig gjeld 1 252 1 254 1 620


Kortsiktig gjeld 4 843 4 798 4 750


GJELD OG EGENKAPITAL 71 735 59 730 60 005
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Merknader til årsregnskapene (tabellen) 


Reduksjonen i driftsinntekter og driftskostnader fra 2012 til 2013 skyldes at deponidriften ble ført over til 


datterselskapet Svaaheia Avfall AS fra 2013. Fra samme tidspunkt ble også etterdriftsfondet ført over til 


datterselskapet. Økningen i finansposter og årsresultat fra 2013 til 2014 skyldes en stor økning i finansinn-


tekter (primært utbytte fra datterselskapet). Svaaheia Avfall AS hadde i 2013 et årsresultat på 8,31 millio-


ner kroner. Av dette ble det utbetalt et utbytte på 1,662 millioner kroner hvorav DIM sin andel var 847 620 


kroner (51 %).  


 


Vi har for årsregnskapene 2012 og 2013 innarbeidet de endringer som DIM har gjort vedrørende presenta-


sjonen av årsregnskapet 2014. Abonnementsfordringer/abonnementsgjeld er fra 2014 slått sammen med 


andre fordringer/annen kortsiktig gjeld, men det er opplyst om ordningen i note til årsregnskapet (note 


1). Tidligere var dette vist som en egen post i balansen. Driftsfondet er fra 2014 slått sammen med annen 


egenkapital. DIM har også gjort enkelte andre endringer (primært i de begreper/navn som er brukt). 


 


 


Forkalkyle 13.10.14 


 


BUDSJETTFORUTSETNINGER 2015 
ABONNEMENTSGEBYRER SELVKOSTOMRÅDENE 
 


1. Renovasjonsgebyr boliger 


Boligrenovasjon, dir. utg.  kr. 11 119 000 


Andel adm kostnader  kr.   2 209 500 


Andel felleskostnader  kr.   2 410 200 


Andel returpunkt   kr.      232 050 


Andel gjenvinningsst.  kr.   4 723 875 


Sum kostnader   kr. 20 694 625 


Salg matr./tjenester  kr.    - 290 000 


Sum    kr. 20 404 625 


Justering tidl. underskudd  kr.      115 375 - (33 % av kr. 343 564) 


Netto kostnad   kr.  20 520 000 


 


Med 7 600 hele boligabonnenter gir dette et renovasjonsgebyr på kr. 2 700.  


I budsjettet er det lagt til grunn et renovasjonsgebyr på kr. 2 700 eks. mva. 


 


2. Renovasjonsgebyr hytter 


Hytterenovasjon, dir. utg.  kr.   2 247 000 


Andel adm kostnader  kr.      540 100 


Andel felleskostnader  kr.      803 400 


Andel returpunkt   kr.          5 950 


Andel gjenvinningsst.  kr.      121 125 


Sum kostnader   kr.   3 717 575 


Salg matr./tjenester  kr.      - 10 000   


Sum    kr.   3 707 575 


Justering tidl. underskudd  kr.          5 425 - (1,6 % av kr. 343 564) 


Netto kostnad   kr.   3 713 000 


 


Med 2 250 hytteabonnenter gir dette et renovasjonsgebyr på kr. 1 650. 


I budsjettet er det lagt til grunn et renovasjonsgebyr på kr. 1 650 eks. mva. 
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3. Renovasjonsgebyr septiktanker 


Septiktanker, dir. utg.  kr.   1 537 000 


Prosjekt tankinnmåling  kr.      140 000 


Andel adm kostnader  kr.   1 227 500 


Sum kostnader   kr.   2 904 000 


Justering tidl. overskudd  kr.    - 136 294 - (100 % av kr. 136 294) 


Netto kostnad   kr.   2 767 706 


 


Med 900 tankanlegg til tømming i 2015 vil dette gi et renovasjonsgebyr på kr. 3 099 (uten innmålingspro-


sjektet kr. 156 lavere). Gebyret beregnes i 2 deler, variabel del kr. 1 537 000 dekkes av tanker som skal 


tømmes, 900 stk, faste utgifter av årsnitt (900 + 1 050) dvs. 975. I budsjettet er det lagt til grunn et renova-


sjonsgebyr på kr. 2 970 eks. mva. for å utjevne innmålings- og fastkostnader over 2 år. 


 


Renovasjonsgebyret gjelder for tømming av et standard tankanlegg (maks. 4 m3 våtvolum, maks. 40 meter 


slangeutlegg fra kjørbar vei, maks. 7 meter sugehøyde fra bilens sugestuss). For ukurante anlegg fakture-


res tillegg for spesiell utstyrbruk, store volumer og spesielle tjenester etter markedspriser. 


 


For Bomtur (dvs. frammøte på eiendom uten tømmemulighet) og Ekstra tilkjøring (frammøte på eiendom 


utenom planlagt innsamlingsrute) kreves tilleggsgebyr etter medgått kjøre-/riggtid. 


 


Dalane Miljøverk IKS 


 


Vurdering av eierstrategi og eierskap 


 


a)  Har kommunen en tydelig eierstrategi? 


Dalane Miljøverk IKS har utarbeidet en formålsparagraf som sier en del om hva selskapet skal drive med. 


Eierne bør på et tidspunkt utmeisle visjon og hovedmålsetting for selskapet samt synliggjøre hvilke for-


ventninger eierne har, og rette fokus mot følgende: 


 


 Skal selskapet kun drive etter bedriftsøkonomiske prinsipper eller skal andre hensyn vektlegges? (Det 


er nedfelt i vedtektene at eierkommunene ikke skal ta utbytte). 


 Hvilken risikoprofil skal legges til grunn for å gå inn i nye forretningsområder? 


 Bør selskapet omgjøres fra et IKS til et AS/bør det opprettes datterselskaper (AS) som håndterer den 


mest konkurranseutsatte delen av virksomheten, hvordan sikre politisk kontroll/håndtere «demokra-


tisk underskudd» dersom datterselskaper opprettes?  


 Bør en vurdere konkurranseutsetting av avfallshåndteringen? 


 Hvordan bør det rekrutteres til styret – bør styret bestå av politikere, administrasjon eller skal målset-


tingen være å sette sammen et komplementært styre som består av for eksempel økonomer, jurister, 


politikere etc. som kan gi styret en totalt sett sammensatt kompetanse? 


 Skal valgperioden for styremedlemmene følge valgperioden eller bør styremedlem-mene velges for 2 


år om gangen? (Forslag om dette avvist av Eigersund kommunestyre i 2007). 


 


b)  Stemmer eierstrategien med dagens formål? 


Det foreligger per i dag ingen eksplisitt eierstrategi.  


 


Rådmannen mener at utmeisling av visjoner, mål og strategi for selskapet må skje i nært samarbeid med 


eiere, styre og daglig leder. Det bør således nedsettes et representativt arbeids-utvalg fra deltakerkommu-


nene som får i oppdrag å utarbeide visjoner og mål for Dalane Miljøverk IKS. 


 


c)  Har kommunens engasjement fortsatt gyldighet? 


Rådmannen mener at det kommunale engasjementet har stor gyldighet. 
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d)  Er selskapets drift i samsvar med selskapets formål? 


Selskapets drift vurderes å være i samsvar med selskapets formål. 


 


e)  Hvordan er selskapets økonomiske stilling? 


Dalane Miljøverk IKS framstår som et rimelig solid selskap som har generert overskudd den tiden det har 


eksistert. 


 


Selskapet har, som det framgår overfor en formålsparagraf, men det framgår ikke hvilken egenkapitalan-


del selskapet har som målsetting å ha. 


 


Selskapet er i utgangspunktet et «non profit» selskap som eies av de 3 Dalanekommunene Bjerkreim, Ei-


gersund og Sokndal og dermed forventes det heller ikke at rentabiliteten skal være høy og det er vedtatt at 


selskapet ikke skal utdele utbytte.  


 


Selskapets egenkapitalandel er lav, men samtidig finansieres selskapet over kommunale budsjet-


ter/gjennom innkreving av ulike renovasjonsavgifter fra innbyggere og næringsliv i de deltakende kom-


munene slik at det i utgangspunktet ikke er et formål i seg selv å bygge opp en for stor egenkapital. 


 


f) Risiko 
Selskapet er etablert av Bjerkreim, Eigersund og Sokndal kommuner for å drive avfallshåndtering. Risi-


koen i selskapet ligger, etter rådmannens vurdering, i forhold til den konkurranseutsatte delen av selska-


pets virksomhet.  


 


En bør derfor vurdere om denne risikoen skal minimaliseres ved å etablere denne delen av virksomheten 


som et AS, jfr. også eget kapitel om risiko. 


 


g) HMS 
Sykefraværet var på 1,0% i 2009 av den totale arbeidstiden i året, og det er ikke meldt om skader på ansat-


te i 2006. 


 


Konklusjon: 


Eierne bør i samarbeid med styret gjennomgå visjon og målsettinger for selskapet.  


Det bør vurderes om den mest konkurranseutsatte delen av selskapet skal organiseres som et AS. 


Eierne bør vurdere om styret skal bestå av «politikere» eller om en skal ha en filosofi om at styret skal 


være så komplementært som mulig.  
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Innledning og oppsummering 
 


Årsrapporten skal være en regnskapsmessig oppfølging av forrige regnskapsår. Denne 


formelle delen skal både revideres og til slutt også godkjennes av kommunestyret. 


Tilbakemeldingene i regnskapet må også bli sett på i lys av hvilke tjenester som blir levert til 


innbyggerne. Det er det samlede resultat av tjenester som kommunen til slutt blir målt på, og 


innbyggerne er avhengige av. Vi har derfor prøvd å beskrive deler av tjenestene under hvert 


kapittel, oppsummert etter samme oppsett som avdelingene framkommer i 


regnskapsrapporten. 


Kommunestyret har de siste årene vært måteholden i budsjettarbeidet. Dette merkes også 


ute i tjenestene i gjennomføringsfasen. Nettoregnskap for tjenestene viser da også et 


merforbruk på 3,5 mill. Samlet regnskap for kommunen viser at vi likevel går med ca 1 mill i 


mindreforbruk. 


Det har vært lite investeringer i 2014. Det har vært greit etter at det ble tatt stort løft med 


oppbygging av barneskoledelen av Vikeså skole som sto ferdig til 2014. 


2014 har vært et viktig jubileumsår for nasjonen. I vår kommune hadde vi 200-års-markering 


for Grunnloven ved eget «grunnlovs-show». Vi hadde også åpning av den nye kulturløypen 


langs Svela-vatnet på nedsiden av kommunehuset. I tillegg har også låven i Åsen blitt 


rehabilitert og viser flott igjen. Alle disse begivenhetene er avbildet på framsiden av 


årsrapporten. 


I 2014 ble legetjenesten i kommunen privatisert og har flyttet i egne lokaler. 


Regjeringen sitt arbeid med kommunestrukturarbeid har Kommunalministeren iverksatt. Alle 


kommuner i landet har startet på oppgaven om hva dette vil bety for hver kommune lokalt. 


Generelt peker årsrapporten i hvert avsnitt på utfordringer framover. Dette er moment som vi 


må ta til vurdering i økonomiplanarbeidet høst og som kommunestyret må ta stilling til og 


eventuelt gjøre prioriteringer av. 
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Økonomiske forhold 
 


Nettobudsjettet til drift av kommunen viser i følgende tabell; 


 


Det viser at selve driften alene har et 


merforbruk på 3,5 mill kr. Det er i stor grad 


innenfor Oppvekst og kultur og i 


Levekårsavdelingen at det er overforbruk. Mye 


av overforbruket er relatert til for mye 


lønnskostnader. Noe av overforbruket er også 


på andre lovpålagte tjenester som er kommet 


til undervegs i regnskapsåret. 


Selv om budsjettet for 2014 var lagt opp til en 


reduksjon ift regnskapet i 2013, har likevel 


forbruk i 2014 økt med 2,1% målt mot 


regnskap i 2013. 


Regnskapsmessig prosentvis fordeling mellom kommunalområdene viser en forskyving mot 


Levekår.  


 


I nettotabellene over er det ikke tatt med utbetaling til privat barnehage. 


Bjerkreim kommune sitt driftsresultat viser et positivt resultat og da på om lag 3,7 millioner. 


Dette utgjør om lag 1,8 prosent av kommunens driftsinntekter. Etter at det er brukt av fond på 


bl.a. selvkostområdene av økonomisk nødvendighet og avsatt midler på fond i form av 


etterlevelse av forskrifter og der hvor man har en tydelig adressat på midlene, sitter 


kommunen igjen med et mindreforbruk på 1,036 millioner. Kommunestyret avgjør videre 


disponering av disse midlene. 


Regnskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Regnskap


2014 2014 forbruk 2014 2013


152 189         148 659         3 530             102                 140 789         149 077         


Sentraladm og serviceavd 13 217           14 188           -971               93                   13 946           13 599           


Oppvekst og kultur 67 027           65 119           1 908             103                 63 489           67 473           


Levekår 60 622           57 399           3 223             106                 51 535           56 220           


Landbruk, miljø og teknikk 8 890             9 840             -950               90                   9 706             9 387             


Politisk 2 433             2 113             320                 115                 2 113             2 398             


Regnskap i % Regnskap i %


2014 2013


Sentraladm og serviceavd 8,7 9,1


Oppvekst og kultur 44,0 45,3


Levekår 39,8 37,7


Landbruk, miljø og teknikk 5,8 6,3


Politisk 1,6 1,6
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Tabell 1 Komprimert hovedoversikt - drift 


En omfattende redegjørelse for bruk av midler kommer under hvert enkelt område og det 


vises derfor til disse. 


På investeringssiden har aktiviteten vært høyere på utgiftssiden, men det har også vært 


aktivitet som har generert høyere inntekter enn budsjettert som bl.a. refusjon av moms. 


Kommunen har hatt flere innløsninger av midler til videre utlån (START-lån) samt innbetaling 


av ansvarlig lån hos UNINOR. Ekstra innbetalinger av START-lån ble innbetalt til Husbanken 


som ekstraordinært avdrag. Ansvarlig lån hos UNINOR ble omgjort til andeler for å styrke 


egenkapitalen i selskapet. Dette blåser opp regnskapet både på inntekst- og utgiftssiden 


med om lag hele 2,4 millioner. Samtidig har kommunen formidlet bare mindre beløp ut som 


START-lån da antall søknader ikke er stor. Av de søknader som kommer gis det få eller 


ingen avslag. De avslag som gis, blir gitt med bakgrunn i at krav ikke oppfylles og at 


inntekten er for god i forhold til intensjonen med ordningen. 


 


 


 


Økonomisk oversikt - drift Regnskap -14 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor


Sum driftsinntekter 204 043 502       192 516 000       194 457 000       213 448 760       


Sum driftsutgifter 208 149 893       191 457 000       187 037 000       209 248 342       


Brutto driftsresultat -4 106 391          1 059 000           7 420 000           4 200 418           


Resultat eksterne finanstransaksjoner -1 844 047          -1 875 000          -6 620 000          -6 169 659          


Motpost avskrivninger 9 641 170            -                        -                        9 875 104            


Netto driftsresultat 3 690 732           -816 000             800 000               7 905 863           


Sum bruk av avsetninger 1 351 797           816 000               476 000               4 827 108           


Sum avsetninger 4 005 880           -                       1 276 000           12 732 971         


Årets mindreforbruk 2014 1 036 649            -                        -                        -                        


Økonomisk oversikt - investering Regnskap 2014 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor


Sum inntekter 9 132 012           7 351 000          1 789 000          5 575 998          


Sum utgifter 13 651 363         11 138 000       8 939 000          52 622 859       


Sum finansieringstransaksjoner 4 101 569           4 317 000          4 270 000          6 432 569          


Finansieringsbehov 8 620 920          8 104 000         11 420 000       53 479 430       


Dekket slik:


Bruk av lån 4 630 711           6 508 000          6 508 000          21 506 652       


Salg av aksjer og andeler -                       -                      -                      -                      


Mottatte avdrag på utlån 2 980 029           512 000             512 000             999 257             


Overført fra driftsbudsjettet 10 290                 80 000               -                      8 022 684          


Bruk av disposisjonsfond -                       -                      -                      941 555             


Bruk av bundne driftsfond -                       1 004 000          4 400 000          -                      


Bruk av ubundne investeringsfond 969 324              -                      -                      6 001 890          


Bruk av bundne investeringsfond 30 565                 -                      -                      16 007 391       


Sum finansiering 8 620 920          8 104 000         11 420 000       53 479 430       


Udekket/udisponert 0 0 0 0
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Skatt og rammetilskudd 


 


Tabell 2 Skatt og rammetilskudd 2014 


Skatt og rammetilskudd er de viktigste inntektene kommunen har og dette utgjør hele 78,6 


prosent av inntektene. De andre inntektene som kommunen har er basert på direkte 


tjenester som kommunen utfører direkte og som er overføringer for å dekke utgifter til slike 


tjenester. Disse kommer fra bl.a. andre offentlige instanser. Samlet sett ble det en 


inntektssvikt på rammetilskuddet i forhold til budsjett, men dette ble delvis kompensert med 


merinntekter på skatt i forhold til budsjett. Samlet ble inntektssvikten på om lag 0,5 millioner. 


 


Pensjonskostnader 


Alle pensjonskostnader skal fordeles ut der hvor de har oppstått, ute i tjenestene. Derfor 


fordeles disse ut i forhold til eksakt regnskap. Tabellen under viser at direkte utgifter ført ute i 


organisasjonen hvor tjenesteproduksjonen foregår, er høyere en budsjetterte utgifter. Om lag 


0,9 millioner over budsjett. 


 


Tabell 3 Fordelt pensjonskostnader 2014 


Etter at utgiftene er fordelt kommer man inn på det finansielle området. Her føres årets 


premieavvik fra begge pensjonsselskapene samt amortisert tidligere års premieavvik. 


Premieavvik som inntektsføres i år skal utgiftsføres lineært de sju neste årene. Motsatt hvis 


det utgiftsføres premieavvik i år – inntektsføres de sju neste årene. 


Bruk av premiefond er midler som benyttes til å finansiere årets pensjonsutgifter. Midler 


herfra kan ikke benyttes til annet enn til dette formålet. Likevel skal midlene utgiftsføres, men 


det skal ikke ha noen innvirkning på netto driftsresultat. 


Regnskap Buds (end) Regnskap Regnskap Regnskap


2014 2014 2013 2012 2011


Skatt på inntekt og formue -64 270         -64 000         -63 612         -58 734         -52 331         


Eiendomsskatt -7 470            -7 400            -7 576            -6 425            -4 676            


Skatt inkl eiendomsskatt -71 740         -71 400         -71 188         -65 159         -57 007         


Rammetilskudd -88 669         -89 500         -85 467         -80 016         -76 552         


Sum skatt og rammetilskudd -160 409      -160 900      -156 655      -145 175      -133 559      


Regnskap Buds(end) Budsjett %-


2014 2014 2014 forbruk


1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord 16 030       15 338        15 312       104,5


1091 Gruppeliv og ulykke 122             10                10               1 220,0      


1098 Arbeidsgiveravg. av feriepenger 1 533          -               -              0,0


1099 Arbeidsgiveravgift 14 073       15 509        15 326       90,7


T O T A L T 31 758       30 857        30 648       102,9
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Tabell 4 Finansielt premieavvik 2014 


Dvs at premieavviket er med på gjøre årets resultat bedre enn budsjettert. 


 


Finansområde 


Finansområdet består i hovedsak å sikre seg mot uforutsette utgifter i forhold til budsjetterte 


utgifter. Kommunen går ikke ut over eget finansreglement ift å eie verdipapirer eller andeler i 


selskap eller foretak som vi ikke skal plassere kommunens midler i. Samtidig holder 


organisasjonen seg innenfor de avgrensninger som er ift fast og flytende rente. Dette 


praktiseres på to måter – direkte fastrente og med SWAP ift visse beløp til renter som har 


flytende rente. Dette er en avtalt rente uansett rentenivå. Dvs at kommunen får betalt hvis 


renten stiger over det avtalte rentenivå, mens kommune må betale hvis renten går under. 


 


Renter og avdrag 


I år har renten vært lav i hele perioden og dette nyter vi godt av på renter som skal betales. 


Det samme gjelder på lån kommunen har hos andre aktører slik som energiselskapene 


kommunen har ansvarlig lån hos. 


I og med at kommunen har gått vekk fra å ta opp lån som ordinært banklån, og har gått over 


til sertifikatlån, kan vi selv styre avdragsinnbetalingene og få lavere rente på de lån vi 


allerede har. 


Forutsetning for driften er at kommunen har økonomisk evne til å betjene gjelden som er 


påført organisasjonen, og det er blitt betalt nok avdrag i forhold til veid nedskrivingstid på de 


anleggene kommunen råder over. 


 


Avsetninger og bruk av avsetninger 


Det er satt av 1,45 millioner av tilskudd til flyktninger som ikke er benyttet i 2014. I tillegg er 


det positive resultatet på premieavvik avsatt med 1,2 millioner for å dekke fremtidig utgifter. 


Årets mindreforbruker  avsatt i påvente av kommunestyrets behandling av regnskap 2014. 


Kommunen har brukt av tidligere avsetninger for å dekke inn selvkostområdene – vann og 


avløp. 


Regnskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Regnskap


2014 2014 forbruk 2014 2013


1701 Årets premieavvik KLP -2 164       -500            -1 664 432,8 -500        -450          


1702 Årets premieavvik SPK 449            -              449      0,0 -          546            


1711 Amortisering av tidligere pensjon KLP 793            -              793      0,0 -          748            


1712 Amortisering av tidligere pensjon SPK -183           -              -183     0,0 -          -270          


1720 Pensjon 51               -              51         0,0 -          -             


1730 Premiefond -2 109       -              -2 109 0,0 -          -             


T O T A L T -3 164       -500            -2 664 632,8 -500        574            
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Selvkostområdene 


Som del av den kommunale økonomi er det noen tjenesteområder kommunen ikke skal tjene 


penger på. Hvis vi gjør det, skal dette avsettes på bundne fond for deretter dekke utgifter de 


årene utgiftene ikke dekkes inn av årets inntekter. Kort fortalt kan man kalle dette et 


utjevningsfond. Prinsippet er at inntekter fra disse områdene ikke kan brukes til å dekke 


annen driftsutgift i organisasjonen. 


For inneværende år viser inntektene på områdene avløp og vann ikke dekker de utgiftene 


som er på området. Det er derfor brukt henholdsvis 0,316 og 0,895 millioner av tidligere 


avsatte midler. Dette er i henhold til intensjonen og forskriftene for tjenesteområdet. 


    


Det er ikke blitt levert informasjon eller regnskapstall iht forskrift slik at vi kan sette opp 


samme oversikt på renovasjon. Informasjon og opplysninger som skal brukes til en slik 


oppstilling er etterlys, men ikke mottatt fra utfører i år heller. 


Andre tjenesteområder som forskriftene tilsier at kommunene ikke skal tjene penger på er 


innen skolefritidsordningen og bygge- og delesaksbehandling og seksjonering. Dette er 


områder som kan gå til selvkost, men tabellene viser at kommunen har netto driftsutgifter på 


disse områdene. 


 


Selvkost - Avløp


= Driftskostnader  (a) 1 619 920


+ Avskrivninger 1 301 132


+ Kalkulatoriske renter 600 583


= Kapitalkostnader  (b) 1 901 715


= Gebyrgrunnlaget (=a+b) 3 521 635
- Gebyrinntekter 3 205 264


+ Avsetning til fond 0


- Bruk av fond 316 371


= 0 (kontroll sum) 0


Finansiell dekningsgrad 91,02


Rentefot 2,68 %


Saldo i bal - 14 22 409 807


Kalk. Renter 600 583


Selvkost - Vann


= Driftskostnader  (a) 1 622 641


+ Avskrivninger 917 678


+ Kalkulatoriske renter 295 001


= Kapitalkostnader  (b) 1 212 679


= Gebyrgrunnlaget (=a+b) 2 835 320
- Gebyrinntekter 1 940 383


+ Avsetning til fond 0


- Bruk av fond 894 937


= 0 (kontroll sum) 0


Finansiell dekningsgrad 68,44


Rentefot 2,68 %


Rente på snitt. saldo i bal - 14 11 007 499


Kalk. Renter 295 001


2014


Lønnsutgifter 1 954 728,92     


Andre driftsutgifter 41 010,90          


Driftsinntekter (1 249 051,17)    


Netto driftsutgifter 746 688,65        


2014


Lønnsutgifter 821 941,16        


Andre driftsutgifter 137 861,35        


Driftsinntekter (626 529,81)       


Netto driftsutgifter 333 272,70        


Tjeneste 3021 Byggesaker - 3022 Delingssaker


Andre selvkostområder


Selvkost  F 215  Skolefritidsordning


Tjenesten 2150  SFO


Selvkost   F 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering
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Tilskudd private barnehager 


Tilskudd til private barnehager skal gjenspeile kommunens utgifter hvis kommunen selv 


hadde driftet disse plassene. Tilskuddet har en enhetspris basert på kommunens egen drift 


og derfor kommunens enhetskostnad på små og store barn. Ved årets beregninger og 


kontrollregning utbetaler kommunen 11,6 millioner kroner som kjøp av tjenester. Alternativet 


er å drive disse plassene selv. 


 


Utvalgte årsgebyr 


 2014 2013 2012 2011 


Foreldrebetaling barnehage 2 376 2 405 2 330 2 330 


Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer  1 914 1 389  


Årsgebyr for vannforsyning 2 700 3 300 3 700 3 700 


Årsgebyr for avløpstjenester 5 400 5 700 5 700 5 700 


Årsgebyr for avfallstjenesten 2 500 2 575 2 575 2 500 


Årsgebyr for septiktømming 2 500 2 430 2 430 2 200 
 


  







 


Årsrapport 2014 for Bjerkreim kommune  11 


Utvikling i befolkning og lokalsamfunn 
 


Folketallsutvikling 


Folketallet i kommunen har økt fra 2820 til 2861 innbyggere. Av dette er det et 


fødselsoverskudd på 22 personer og en nettoinnflytting på 19 personer. Totalt fødselstall i 


2014 var 45 barn. Gjennomsnittlig fødselstall fra 2004-2013 var 33,6 barn/år. 


I 1978 passerte kommunen 2000 innbyggere og i 2007 passerte vi 2500 innbyggere. Etter 


dette har veksten vært markert større enn tidligere. Med SSB sin beregning på middel 


nasjonal vekst for vår kommune vil vi passere 3000 innbyggere i 2017. 


Bjerkreim kommune har i dag et «småkommunetilskudd» som ekstra tildelingskriterium i vår 


ramme fra staten. Grensen for dette tilskuddet er 3200 innbyggere. Etter SSB sin 


framskriving vil vi passere dette innbyggertallet i 2021. 


 


I 2026 vil kommunen passere 3500 innbyggere og i 2036 vil vi passere 4000 innbyggere. 


Dette er etter prognose fra SSB basert på middels fruktbarhet, middels levealder, middels 


innenlands flytting og middels innvandring (middels nasjonal vekst MMMM). 


 


Arbeidskraft og arbeidsplass 


  
2010 2011 2012 2013 


Menn Sysselsatte personer bosatt i regionen 820 840 855 868 


 
Personer som pendler inn i regionen 197 202 211 220 


 
Personer som pendler ut av regionen 384 404 442 441 


 
Sysselsatte personer med arbeidssted i regionen 633 638 624 647 


Kvinner Sysselsatte personer bosatt i regionen 671 685 689 727 


 
Personer som pendler inn i regionen 96 93 91 85 


 
Personer som pendler ut av regionen 254 268 303 315 


 
Sysselsatte personer med arbeidssted i regionen 513 510 477 497 


 
Sum sysselsatte bosatt i regionen 1491 1525 1544 1595 


 
Sum sysselsatte personer med arbeidssted i reg. 1146 1148 1101 1144 


Kilde: SSB 
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Tabellen over viser at i perioden 2010-2013 var det en økning på ca 100 personer i 


kommunen som var sysselsatte. Samtidig øker utpendlingen fra kommunen med nesten 120 


personer fra 638 personer i 2010 til 756 personer i 2013. Tabellen viser at det er negativ 


utvikling av arbeidsplasser i regionen. Det er dårlig utvikling for innbyggerne i kommunen 


med reell nedgang i arbeidsplasser lokalt. 


 
2010 2011 2012 2013 


1046 Sirdal 1 0 0 1 


1101 Eigersund 201 194 209 218 


1102 Sandnes 116 115 115 113 


1103 Stavanger 96 101 120 111 


1111 Sokndal 2 3 6 4 


1112 Lund 5 4 4 2 


1119 Hå 35 49 66 68 


1120 Klepp 21 25 29 32 


1121 Time 27 24 21 23 


1122 Gjesdal 42 55 66 75 


1124 Sola 36 37 41 41 


1127 Randaberg 5 3 4 2 


Utpendling til omkringliggende kommuner 587 610 681 690 
Kilde: SSB 


Våre innbyggere pendler hovedsakelig til Eigersund, Sandnes, Stavanger, Eigersund og 


Gjesdal. 


 
2010 2011 2012 2013 


01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 262 245 220 215 


05-43 Sekundærnæringer 436 468 474 477 


45-82 Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, 
finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 421 414 433 457 


84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 50 52 47 54 


85 Undervisning 86 87 101 100 


86-88 Helse- og sosialtjenester 201 219 228 246 


90-99 Personlig tjenesteyting 26 33 30 35 


00 Uoppgitt 9 7 11 11 


Sum sysselsatte 1491 1525 1544 1595 
Kilde: SSB 


Sysselsettingen viser at det innen primærnæringene (gruppe 01-03) er reduksjon i 


fireårsperioden. Landbrukskontoret har også fokus på reduksjonen som skjer i landbruket. 


Arbeidsplasser her genererer både arbeidsplasser i andre næringer og skatteinntekt til 


kommunen. 


Økningen på 41 nye sysselsatte innen sekundærnæringene (gruppe 05-43) kommer 


hovedsakelig innen «trelast- og trevareindustri» (8 stk) og «maskinindustri» (15 stk). Innen 


Helse- og sosialtjenester (gruppe 86-88) er den største økningen innen gruppen «helse uten 


botilbud, barnehage, mv» (27 stk). 
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SLT/Politirådsarbeid 


Det ble i april 2014 undertegnet avtale om at Politiråd skal opprettes for å få god kontakt 


mellom kommune og politi. Hensikten er å ha oversikt over, og kunne forebygge for, 


kriminalitet lokalt. Det ble ikke avhold møter i 2014. 


 


Folkehelse  


Folkehelsearbeid dreier seg om å forebygge sykdom og skader og skape gode 
oppvekstvilkår. Vi skal utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter 
mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Vår 
handlingsplanen har visjonen «Helse i alt vi gjør» og følgende mål: 


 Aktive og trygge lokalsamfunn, samfunns- og arealplanlegging 


 Støttende miljø for psykisk helse/Bedre føre var 


 Sunne levevaner 


 Forebygging fremfor behandling 
 
I folkehelsemeldingen «God helse-felles ansvar», er det stilt krav om at folkehelsearbeidet 
skal være bærekraftig og må bygge på et vitenskapelig fundament. Vår handlingsplanen for 
2014 har 38 tiltak. De fleste tiltakene er gjennomførte i samsvar med planen. Planen har 
tiltak for 200.000. Av dette er 100.000 fra kommunen og 100.000 fra fylkeskommunen. 


Kunnskapsbaserte tiltak er «Bedre føre var» jfr rapport 2011:1 «Bedre føre var» fra 
folkehelseinstituttet. Eks er bl.a. tiltak om kompetanseheving i barnehagene. Dette tiltaket er 
videreførte i Handlingsplanen for 2015. 


Kulturparken mellom Esso og Misjonshuset har åpnet. Dette tiltaket er også prioritert 
videreutviklet i neste års handlingsplan. 


Organisasjonslivet er en bærebjelke i folkehelsearbeidet. Det er ulike og varierte tilbud med 
bl.a. gode sosiale møteplasser og flere tilbud om fysisk aktivitet for ulike grupper. 


På kort sikt er det vanskelig å måle om folkehelsesatsingen har nådd målene. Eksempelvis 
er det vanskelig å måle kvaliteten på barnehagene og hvordan dette virker inn på barnas 
psykiske helse med mål om å forebygge angst og depresjoner. 


Det skal utarbeides et enkelt evalueringsskjema som blir sendt ut til alle som får tildelt 
folkehelsemidler med mål om at dette på sikt kan bidra til å måle tiltakene i planen. 


Både Plan og bygningsloven og våre egne bestemmelser for kommuneplanen vektlegger 
tilrettelegging for trygge og gode boligområder i kommunen. Med folkehelse som faktor i all 
planlegging, vil også planarbeidet i kommunen bidra til å nå visjonen «Helse i alt vi gjør». 


I Bjerkreim er funksjonen folkehelsekoordinator lagt til kommunalsjef for levekår sin stilling 
med 20 %. Størrelsen er en utfordring i forhold til oppgavene som skal utføres. 
Folkehelsearbeidet er et viktig satsingsområde, som bør ha høy prioritet. 


  







 


Årsrapport 2014 for Bjerkreim kommune  14 


Organisasjonsmessige forhold 
 


Organisasjonsmessige endringer ila året 


Legekontoret flyttet fra kommunehuset til nye lokaler i Bjerkreimshallen 10. mars 2014. I 


tillegg er det orientert i KST-011/14 om at legetjenesten ble privatisert. 


Administrasjonen har med virkning fra 1. mars 2014 endret organisasjonsmessig plassering 


av kreftsykepleier i omsorgstjenesten til rådgiver/kreftsykepleier tillagt levekårsavdelingen. 


Det ble gitt informasjon til kommunestyret med eget notat datert 12. juni 2014. 


Rådmannen sa opp sin stilling med siste arbeidsdag 6. august 2014. Det ble konstituert ny 


rådmann i påvente av tilsettingsprosess og oppstart av ny rådmann i fast stilling. 


Det ble gjort vedtak i kommunestyresak KST-039/14 om å ta imot flyktninger. Samtidig ble 


det gjort vedtak om å opprette stilling som flyktningkonsulent. Denne ble ansatt midlertidig i 


fra 28. oktober 2014. 


 


Tilsyn og internkontroll 


Fysioterapitjenesten og skolehelsetjenesten har deltatt i «Sjølvmeldingstilsyn» til 


Fylkesmannen. 


Arbeidstilsynet har hatt tilsyn ved Omsorgssenteret. Tiltak for å lukke avvik er rapportert til 


AMU. Arbeidstilsynet har fått tilbakemelding fra kommunen og lukket tilsynssaken. 


Kontrollutvalget har fått gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen. 


Tilbakemelding på denne skal gjøres i 2015. 


Vi har gjennomført årlig innrapportering til Mattilsynet som bekrefter at alle rutineanalyser 


ved alle våre vannverk er gjennomført. 


Det er gjennomført vernerunder på de fleste enheter. De som ikke har hatt fullstendig runde, 


har hatt et alternativt opplegg. 


Det arbeides kontinuerlig med interne kontrollfunksjoner innen økonomioppfølging slik at 


avvik ikke skal forekomme. 
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Likestilling 


Vi har 305 stillingshjemler pr 
31.12.14 fordelt på ca 188 
årsverk, av disse står ca 15 
årsverk vakant av ulike årsaker. 
Noen pga innsparing andre er 
ubesatt. 


 


 


 


 


Sykefravær 


Inndeling av statistikkområdet er gjort på kommunalområdene. Samlet for året viser det en 


sykefraværsprosent på 6,4%. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2013. Høyeste 


kvartalsvise fraværsprosent på en enhet er 24%. Dette har klar sammenheng med at noen 


enheter er veldig små, og at fravær på enkeltpersoner får store statistiske utslag. Sykemeldte 


blir fulgt opp av sine ledere. Avdelinger med høyt fravær blir fulgt opp fra personalavdeling. 


 


I 2014 ble tidsbegrenset avtale med bedriftshelsetjenesten sagt opp. Vi hadde pris-


forespørsel til tre ulike bedriftshelsetjenester. Samko, som har vært Bjerkreim sin 


bedriftshelsetjeneste i mange år, leverte inn pristilbud sammen med HMS365. Etter 


gjennomgang hadde HMS365 beste tilbudet samlet sett og det inngås ny treårig avtale med 


dem. 


  


Kort Lang Tot Kort Lang Tot Kort Lang Tot Kort Lang Tot Kort Lang Tot Kort Lang Tot Kort Lang Tot


Oppvekst 1,8 4 5,8 1,7 4,2 6 2 7,7 9,7 1,4 5,3 6,7 0,9 2,3 3,2 1,7 3,4 5,1 1,5 4,8 6,3


Levekår 1,6 9 10,5 2,1 5,6 7,7 1,4 7,4 8,8 1 6 7 2,4 5,4 7,8 2,4 5,3 7,8 1,7 6,2 7,9


LMT 1,3 0 1,3 0,6 1,1 1,7 0,4 1,8 2,1 0,9 7,2 8,1 0,6 6,6 7,3 0,1 1,6 1,8 0,5 4 4,5


Samlet 1,6 5 6,5 1,7 4,2 5,9 1,6 6,7 8,4 1,2 5,3 6,5 1,5 3,3 4,8 1,7 3,9 5,6 1,5 4,9 6,4


2012 2013 2014


Samlet 4. kvartal SamletSamlet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal


240 244 244 


84 84 85 


16 16 15 
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*Statistikken er inkludert lærlinger 
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Tjenestelevering 
 


Oppvekst 


 


Økonomi 
Vår sats for kjøp av PP-tjenesten fra Egersund ble økt i 2014. Grunnen er regnskapsmessige 


feil fra Egersund. Bortfall av tilskudd fra staten, økte lønnsutgifter, leie og vedlikehold av 


lokaler var ikke lagt til grunn da budsjettet ble vedtatt. 


Utgifter til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er en medvirkende grunn til overforbruk, 


pluss uforutsette kostnader som er kommet knyttet til sakkyndige vurderinger. I tillegg har 


kommunen kjøpt privat logopedtjeneste. Alle kostnader er knyttet til lovpålagte oppgaver. 


Kommunens utgifter til skoleskyss ble større enn det som ble avsatt i budsjettet for 2014. Vi 


betaler for ordinær skoleskyss, svømmekjøring fra Bjerkreim skole til Vikeså og spesialskyss 


grunnet farlig skolevei eller medisinske årsaker. 


Vi som hjemkommune skal dekke alle kostnader til skole, herunder utgifter til 


spesialundervisning og andre tilrettelagte tiltak for elever som bor i fosterhjem i andre 


kommuner. Denne posten ble større enn budsjettert. 


 


 


 


 


Regnskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Regnskap


2014 2014 forbruk 2014 2013


67 027       65 119        1 908       102,9        63 489       67 473       


200 Oppvekst 6 298          5 031           1 267        125,2 4 882          5 705          


221 Vikeså skule 28 595       28 046        549           102,0 27 550       31 037       


222 Bjerkreim skule 12 187       12 247        -60            99,5 12 024       12 176       


231 Skjeraberget barnehage 5 722          5 634           88              101,6 5 515          5 386          


232 Røysekatten barnehage 9 144          9 232           -88            99,1 8 673          8 245          


241 Musikk- og kulturskule 2 174          2 015           159           107,9 1 973          2 043          


251 Bibliotek 1 007          941              66              107,0 922             958             


500 Kultur 1 900          1 973           -73            96,3 1 950          1 923          


Oppvekst og kultur
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Utfordringer/gleder 
Den nye delen av Vikeså skule ble ferdigstilt og 


tatt i bruk og det var snorklipping ved ordfører. 


Den midlertidige brakkeriggen, som ble oppført 


som følge av brannen på skolen, ble revet og 


uteområdet opparbeidet og tilrettelagt for ulike 


aktiviteter. Ved kommunehuset ble 


aktivitetsparken bygd og åpnet i desember, som 


første trinn i et større og mer langsiktig prosjekt 


med å etablere en «kulturpark» langs Svelavatnet. 


Det har vært stor aktivitet knyttet til utviklingsarbeid både i skole og barnehage, og en 


utstrakt aktivitet innen kultursektoren. Skolene har avsluttet deltakelsen i det toårige 


prosjektet «Bedre læringsmiljø» som var i regi av Utdanningsdirektoratet. 


Tre lærere har deltatt i den statlige ordningen for videreutdanning. To tar videreutdanning i 


matematikk og en i naturfag. I tillegg tar en lærer/inspektør rektorskolen på BI. I barnehagen 


er to ansatte under utdanning som barnehagelærer. 


I 2014 ble det etablert eget spes.ped.-team for barnehage. Dette teamet betjener alle tre 


barnehagene i kommunen innenfor det spesialpedagogiske feltet. 


Utfordringer innenfor oppvekst sentralt er først og fremst knyttet til økonomi. I 2014 førte 


uforutsette utgifter til overskridelser i budsjettet. 


 


Sykefravær 
Fraværsprosenten på årsbasis varierer mellom 0,3% og 9,2% blant avdelingene innad i 


Oppvekst og kultur. Lederne har varierende tiltak for å følge opp fraværet avhengig av årsak 


og størrelse. Bedriftshelsetjenesten er også med i oppfølging av enheter ved behov. 


 


Kulturkontoret 


Økonomi 
Kulturavdelinga hadde i 2014 et 


underforbruk på kr 73 000. Dette kan i 


stor grad forklares med en intern 


overføring av folkehelsemidler. 


Kulturavdelinga hadde utlegg som ble 


refundert på slutten av året. 


Måloppnåing 
Det var et uttalt mål for 2014 å få 


idrettsrådet i aktivitet igjen. Dette fikk 


en ikke til, men i februar 2015 var 


representanter fra alle 


idrettslag/organisasjoner med fysisk 


aktivitet som mål samla, så nå er dette 


i gang igjen. 


 -
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Utfordringer/gleder 
Lekkasje 


Det var lekkasje på kjøkkenet til Kløgetvedttunet våren 2014. Dette førte til at hele 


kjøkkeninnredningen måtte byttes. På grunn av høy egenandel på forsikringen måtte 


kostnaden belastes driftsbudsjettet. 


Aktivitetspark ved Svelavatnet 


I 2014 ble det etablert en aktivitetspark ved Svelavatnet. Her er det satt opp klatrestein, 


utendørs sjakkspill, og ulike former for balanse- og styrketreningsapparat. I tillegg er det 


kjøpt inn og utplassert bord og benker. Dette er gjort med økonomiske støtte fra Bjerkreim 


bygdekvinnelag, kreftforeningen, folkehelsemidler og fra kulturbudsjettet. Apparatene er 


allerede mye i bruk. Parken ble åpnet fredag 28. november 2014. 


Grunnlovsjubileum/grunnlovsshow 


200 år etter at grunnlova ble vedtatt på Eidsvoll ble den 


feiret i Bjerkreimshallen 22. oktober 2014. 


Arrangementet var et samarbeid mellom alle Dalane-


kommunene og var svært vellykka. Her deltok 


kulturskoledansere og leikarringen fra Bjerkreim, Dalane 


Storband, kor med sangere fra alle kommunene, 


diktleser, Linda Eide og Sjur Hjeltnes m.fl. 


 


Barnehager 


SKJERABERGET BARNEHAGE 


Økonomi 
Barnehagen hadde et overforbruk på 


1,6% i 2014. Det kommer av at vi har 


vært noe overbemannet, for å kunne 


ta inn nye søkere ved behov (jf. 


vedtak i kommunestyret). 


Måloppnåelse 
Målet er å gi barna gode rammer for 


allsidig utvikling, og det lykkes vi med. 


Dette året har rammene inkludert et 


prosjekt i halvåret med forfatterne Alf 


Prøysen og Tove Jansson. Begge 


ville blitt 100 år i 2014, og begge 


hadde en unik evne til å se verden fra barnas perspektiv. 


Utfordringer/gleder 
Bjerkreim har de siste årene hatt stor nok kapasitet til å kunne tilby barnehageplass til alle 


som vil ha, nesten når som helst på året. Det er et flott tilbud og en god del mer enn den 


garantien regjeringen krever av kommunene. For oss betyr det at vi høsten 2014 gikk med 


ledige plasser, og en bemanning som hadde kapasitet til å ta inn flere barn etterhvert. Dette 


har vi brukt til barnas beste, men det er ikke en gunstig økonomisk situasjon. 


 -
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Vi har en flott personalgruppe som med høyt 


faglig nivå og som er løsningsfokuserte. De 


skaper kontinuitet og et godt arbeidsmiljø. 


Kvalitet i barnehagen er helt avhengig av 


gode voksne med rett fokus og god 


relasjonskompetanse. 


 


RØYSEKATTEN BARNEHAGE 


Økonomi 
Dette året hadde Røysekatten 


barnehage et mindre forbruk på 


88.000 kr. Dette skyldes blant annet 


et mindre forbruk innen strøm og 


vedlikehold. Vi har hatt lite innkjøp 


av nye leker og annet materiell. 


Det ble i januar 2014 ansatt mer 


personal, siden det ble tatt inn flere 


barn, og dette var ikke i samsvar 


med budsjettet. Kommunestyret 


bevilget ekstra lønnsmidler på kr 


300.000kr til lønn våren 2014. Det 


viser seg at det var nødvendig for å unngå merforbruk. 


Mål oppnåelse 
Et av målene for 2014 var å drive forsvarlig barnehage med store kutt i rammene, der vi så 


lite mulighet å sette inn vikar ved fravær. Første halvår hadde vi etter forholdene stort sett en 


forsvarlig drift, men var ikke fornøyd med kvaliteten. Andre halvår har det vert mer romslig 


personalmessig, og en har hatt større anledning til å jobbe med fokus på kvaliteten mot 


barna. Vi har bl.a jobbet med emnet lek. 


 


Utfordringer/gleder 
Røysekatten barnehage har en stor del faglært personal. I tillegg har vi snart to barne- og 


ungdoms arbeidere som er ferdig utdannet barnehagelærere, og en tredje er underveis i 


samme studiet. Vi har hatt noen utfordringer med rekruttering. Foresatte melder at de er 


tilfredse med den tjenesten Røysekatten leverer. 


Høsthalvåret 2014 var en krevende periode rent administrativt. Styrer sluttet i stillingen våren 


2014 og for høsthalvåret var det midlertidige løsninger i påvente av tilsetting av ny styrer. 
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Grunnskole 


Tall fra skoleporten.no viser utvikling av elever og lærere ved skolene i Bjerkreim de siste 


årene; 


 


 


VIKESÅ SKULE 


Økonomi 


I hovedsak er årsaken til overskridelsene 


i 2014 på lønn. Det har også vært 


nødvendig å foreta innkjøp av flere nye 


pc-er og utføre omfattende på gammelt 


utstyr. Dette har vært nødvendige tiltak 


for å kunne gjennomføre nasjonale 


prøver, andre elektroniske tester og 


eksamen.  


 


Måloppnåelse 


 Arbeide systematisk med 


utviklingsarbeid i personalet. 


Målet er nådd. «Avdekking av mobbing», «klasseledelse», og «den gode 


undervisningstimen» er gjennomført som utviklingsarbeid siste 1,5 år med et tema på 


7-8 uker pr halvår. 


 Arbeide systematisk med elevenes rett til et godt psykososialt miljø. Målet er nådd. 


Elevundersøkelsen er positiv og elevene gir utrykk for bedre skolemiljø enn samme 


tid i fjor. 


 Styrke samarbeidet mellom hjem og skole. Godkjent. Har invitert til temakveld om 


mobbing. Har god dialog med utvalgene på skolen. Det er inntrykk av et godt 


samarbeid med foresatte, men med stadig forbedringspotensialet. Foresatte burde 


kanskje i større grad bli involvert i elevenes faglige utvikling. 


 Effektivisering av organisasjonen. Målet nådd. Regnskapet fra 2013 og 2014 viser at 


Vikeså skule har brukt mer enn 2,4 mill kr mindre i 2014 enn året før. 


Ressurssituasjon er likevel bekymringsfull pga økt arbeidsbelastning på flere ansatte. 


 


 


 


Skoleporten - Elever, lærere, skoler


Indikator og nøkkeltall 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015


Tallet på elever 408 411 435 424 435


Talet på skoler 2 2 2 2 2


Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon 25 28 23 26 25


Tallet på lærere  58 56 60 58 49
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Utfordringer/gleder 


Det er stor arbeidsbelastningen i organisasjonen grunnet reduserte ressurser. 


22 søkere til ledige lærerstillinger. Over halvparten hadde godkjent kompetanse, og det er 


flere med allmennfaglig bakgrunn. 


Skoleledelsen får være med å bidra i «Bedre læringsmiljø» runde 2. Presentasjon av gode 


praksisfortellinger. Sist ble handlingsplanen mot mobbing presentert. Til høsten skal vi 


fortelle om arbeidet med utviklingsarbeidet i klasseledelse. Elevundersøkelsen viser 


betydelig reduksjon i mobbing. 


Medarbeidersamtaler formidler at ansatte er godt fornøyde med ledelsen på Vikeså skule. 


Til tross for presset arbeidssituasjon er vurdering at ansatte på Vikeså skule trives. 


 


SFO 


28 elever benytter seg av SFO. Det er flere delte plasser, men også mange heltidsplasser. 


En del sier opp plassen utover våren og det kan føre til for stor bemanning. Det bør vurderes 


om SFO-plass skal gjelde for et semester om gangen for å forhindre inntektssvikt. 


Bemanningen er tilpasset antall søkere ved oppstart av semesteret. For tiden 4 ansatte i 


25% - 80% stilling med lærling på topp. 


Det er viktig at det legges til rette for at personalet i SFO får kompetanseheving. 


Måloppnåelse 
Mange frivillige aktiviteter for barna, turer i nærmiljøet og mye barnestyrt lek har fungert godt 


dette skoleåret. SFO vil fortsette å tilrettelegge for dette også neste skoleår. 


Utfordringer/gleder 
Etter et særs hardt og utfordrende skoleår (2013-2014), fungerer SFO svært bra nå. Det er 


ingen vikarer, bemanningen oppfattes som god. Ved evt sykdom og fravær løses dette greit. 


Stor fleksibilitet og vilje for å dekke opp vakter for evt. sykdom/fravær. 


Utfordring kan være inntektssvikt og for stor bemanning når SFO-plasser sies opp ved 


slutten av et semester. Ønsker et mer forutsigbart system. 
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BJERKREIM SKULE 


Økonomi 
I 2014 har vært helt på grensen av å 


oppfylle de forventninger og 


rettigheter elevene har med den 


bemanningen skolen har hatt. 


Prinsippet i innsparingen har vært at 


en må redusere på bemanning slik at 


de resterende ansatte har verktøy å 


jobbe med. Det har derfor ikke vært 


gjort innsparinger på utstyr og 


hjelpemidler. En slik prioritering er 


helt nødvendig for å kunne ha en 


minimumsbemanning.  


 


Måloppnåelse 
En vitenskapelig måling av måloppnåelse kan være vanskelig sett opp mot de mål en hadde 


for 2014. En kan likevel gjøre en vurdering av måloppnåelse på de utfordringer og 


målsettinger skolen hadde for 2014: 


 Heve elevene sin kompetanse med særlig vekt på de fem grunnleggende 


ferdighetene: Dette er et langsiktig arbeid i forhold til vektlegging og fokus fra ren 


fagrettet undervisning til en større grad av tverrfaglig fokus rettet mot de 5 


grunnleggende ferdighetene. Skolen er på rett vei i dette arbeidet. 


 Videreutvikle skolen sin vurderingspraksis og gi best mulig tilpasset undervisning: 


Arbeidet med vurderingspraksis har blitt forskjøvet til 2015 som resultat av at 


prosjektet «Bedre læringsmiljø» ble prioritert. 


 Gjennom deltagelse i prosjektet «Bedre læringsmiljø» øke skolens kompetanse i 


hjem/skole samarbeid, klasseledelse og vurdering: Prosjektet har styrket skolen sin 


kompetanse i hjem/skole samarbeid og den enkelte lærer som klasseleder. 


Vurderingsdelen er utsatt til 2015. 


 En utfordring blir også å få gi elevene et godt og forsvarlig tilbud på tross av 


budsjettmessige nedskjæringer: Tilbudet har vært forsvarlig, om enn ikke så godt 


differensiert som vi kunne ønske. 


 


Utfordringer/gleder 
Skolen har kommet igjennom et arbeidsår 


med knappe ressurser. Nå ser en fram mot 


noe bedre tider, et arbeidsår med lite 


sykdom og gode faglige resultater. Det er 


flott å registrere at skolen fortsatt holder et 


svært høyt nivå med hensyn til resultater 


på nasjonale prøver i regning. 
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SFO 


SFO-tilbudet 2014 for 1.-4.klasse på Bjerkreim skule fulgte skoleruta med åpningstider fra 


07.00 til 16.30 5 dager i uka. Elevene fordelte seg på de ulike tilbudene slik tabellen nedenfor 


viser: 


Skoleår 1 d/uke 2d/uke 3d/uke 4d/uke 5d/uke Totalt Snitt pr 
dag 


Feriepakke* 


13/14 9 6 4 4 9 32 19 4 


14/15 10 5 1 9 5 30 16 5 


   *Elever fra Bjerkreim skule med feriepakke på SFO på Vikeså 


Økonomi SFO  
Det var i 2014 budsjettert med en ramme på 188.000 kr i SFO. Å prise SFO til selvkost er 


ikke reelt dersom en både skal ha et produkt som er salgbart samtidig som med forsvarlig 


drift. SFO hadde i 2014 et merforbruk på ca.153.000 kr. Den totale kostnaden ble derfor 


341.000 kr. Merforbruket kommer i hovedsak av at inntekt på brukerbetaling ble mindre enn 


budsjettert. I tillegg har nødvendig rokkering av bemanning gitt merforbruk. 


 


Kulturskole 


Økonomi 
Kulturskulen har utfordringer med å 


holde budsjettet. Overforbruk i 2014 


er i hovedsak knyttet til lønn. 


 


Måloppnåelse 
Hovedmålet er undervisning og best 


mulig utvikling for elevene. Vi har hatt 


et godt arbeidsår, og hadde pr 1. 


september 230 elevplasser. 


Fordelingen er  


12 elever i kunstgruppe,  
52 på dans,  
39 i musikkgrupper,  
9 på teater,  
6 i tekniskgruppe og  
112 instrument elever.  
Også dette året er det spilt inn Jule-CD, gjennomført julekonserter, vårkonserter og prosjekt. 


Det er laget kalender og hatt egne danseforestillinger. 


 


Utfordringer/gleder 
Det er viktig for kulturskolen å være nyskapende og i utvikling. Kulturbanken er svært mye i 


bruk. Det er mange utenom kulturskolen som bruker/leier kulturbanken. Det er utleie til både 


private og lag og foreninger. Dette er bra, men viser en del slitasje. Vi har teknisk utstyr som 


snart må skiftes ut og fornyes. 
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Bjerkreim folkebibliotek 


Økonomi 


Budsjettmessig gikk vi noenlunde i 


balanse, trass i utforutsette utgifter på 


slutten av året. 


Det totale utlånet har gått litt ned. Det 


at ungdomsskolen har slutta med 


lesekvarten, har redusert utlånet. 


Barn er den største lånegruppa. 


Besøkstallet, basert på stikkprøve-


målinger, har gått opp. Det mer 


mindre fjernlån i 2014 enn året før. 


Norsk Bibliotektransport, som bringer 


fjernlånsbøker mellom biblioteka, er 


en positiv aktør som gjør en god jobb 


og tilrettelegger for både fjernlån og 


bibliotekene. 


Biblioteket har hatt flere utstillinger i år enn tidligere. En stor mengde gamle og uaktuelle 


bøker er kasserte for å frigjøre plass og gjøre er hyllene mer attraktive og innbydende. 


Biblioteksjefen har hatt permisjon heile 2014. 


Utfordringer og målsettinger for 2015 
Biblioteket har fått tilbakemeldinger fra flere brukere om at de savner at biblioteket har 


åpningstider også lørdager som før. Lørdagsstengt skyldes innsparinger på økonomi. 


For å få økt utlån skal det kasseres flere bøker, slik at det blir luft i hyllene, og større mulighet 


til å vise flere framsider. Resultat fra andre bibliotek viser at utlånet tar seg opp med færre 


bøker i hyllene. I tillegg vil vi ha flere utstillinger om aktuelle emner i 2015. Vi bør også 


utnytte hjemmesida mer aktivt i markedsføring. 
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Levekår 


 


Økonomi 
Forklaringer til tabellen er gitt under hver enkelt ansvarsområde. 


 


De overordnede målene for helse- og omsorgstjenesten er at alle skal ha et likeverdig tilbud 


av helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn 


etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Videre skal helse- og omsorgstjenesten gi et 


helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og 


tilpasset den enkelte bruker. Helse og omsorgstjenesten skal utvikles videre slik at den gir 


brukerne gode muligheter for livskvalitet og mestring. 


Samhandlingsreformen legger opp til at kommunen i større grad enn før må ha på plass 


systemer, rutiner og prosedyrer for å løse utfordringene kommunen står overfor Reformen 


har også et klart mål om at kommunens tjenester skal arbeide mer forebyggende enn før. 


Dette arbeidet omfatter mer enn det som tradisjonelt har vært lagt til omsorgstjenestene. Det 


er nødvendig å sette av ressurser til utvikling og koordinering av utviklingsarbeid i levekår. 


Hos oss er dette gjort ved å foreta en organisasjonsmessig endring og plassering av 


kreftsykepleier til rådgiver/kreftkoordinator i 50% stilling. 


Ordningen ble gjennomført også for å styrke kreftsykepleiefunksjonen og redusere 


sårbarheten til omsorgstjenestene og redusere belastningen på kreftsykepleier. Det var 


nødvendig å bygge opp andre strukturer der flere ansatte aktivt kan gjennomføre behandling 


og oppfølging av kreftpasienter bl.a med utdannelse av kreftsykepleier. Store deler av 


oppgavene fra kreftsykepleierstillingen er videreført til rådgiverstillingen. 


En kreftkoordinators oppgave er å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og 


pårørende. I tillegg er kreftkoordinator ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt 


kreftpasientene både kommunalt og interkommunalt. En annen sentral oppgave er å opprette 


og utvikle gode systemer for å sikre kreftpasienter, og pasienter med behov for lindrende 


behandling, tjenester av høy kvalitet. 


Utviklingsarbeider har omfattet og innebærer videre utfordringer for levekår: 


Omsorgstjenestene (inkl habilitering/rehabilitering, kreft, psykisk helsetjeneste og 


fysioterapi), veiledning både til hjemmesykepleie og institusjonspersonale om oppgaver 


knyttet til kreft. 


Regnskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Regnskap


2014 2014 forbruk 2014 2013


60 710       57 399        3 311        105,8         51 535       56 220       


300 Levekår 1 220          1 207           13              101,0         1 145          958             


310 Helse 5 782          4 814           968           120,1         4 803          5 095          


330 Sosial - kommunen 7 897          6 121           1 776        129,0         3 195          5 770          


331 NAV - sosial 1 614          2 239           -625          72,1            1 829          2 015          


340 Pleie- og omsorg 42 027       40 861        1 166        102,9         39 106       40 363       


341 Samhandlingsreformen 2 170          2 157           13              100,6         1 457          2 019          


Levekår
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 Gjennomføre arbeidet med å implementere delavtalene med SUS 


 Folkehelse 


 Planarbeid innen levekårsområdet 


 Systemer for brukermedvirkning 


 Utvikling av systemer/prosedyrer for ulike pasientgrupper 


 Velferdsteknologi 


 Strategisk kompetanseplan for levekårsavdelingen/kreftplan 


 Etikk prosjekt 


 Ø-hjelpssenger 


Behovet for nevnte stilling har vist seg å være så omfattende at stillingen bør utvides til en 


100 % stilling i 2016 for å videreutvikle systemet/tjenestene til kreftpasienter og de øvrige 


tjenestene innen levekår i de nærmeste årene. 


 


 


Koordinerende enhet 
Koordinerende enhet skal være et «sted å henvende seg til», et kontaktpunkt for eksterne og 


interne samarbeidspartnere. En pådriver for kartlegging, planlegging og utvikling av 


rehabiliteringsvirksomheten generelt. Funksjonen skal være tydelig og lett tilgjengelig for 


tjenestemottakerne og for samarbeidspartnerne. 


Koordinerende enhet fatter vedtak for de som har behov for individuell plan. I Bjerkreim er 


det ca 35 personer med vedtak om individuell plan, hvorav ni vedtak i 2014. 


I samhandlingsreformen er bestemmelsen om koordinerende enhet lovpålagt. Samtidig 


tydeliggjøres at enheten skal ha «overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for 


oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator». 


Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering skal ha en sentral rolle i å legge til rette 


for god samhandling. Dette gjelder både på individnivå mellom pasient/bruker og 


tjenesteytere, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer. 


Opplæringen og veiledningen av koordinatorene har vært mangelfull i Bjerkreim. Dette må 


sees i sammenheng med at koordinerende enhet er organisert som 20% stilling som del av 


stillingen til kommunalsjef for levekår. Anbefalingen er at det bør være minimum på 50%. Det 


er behov for å utvide stillingen. 
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Framtidens helse- og omsorgstjeneste 
Nye lover om kommunal helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov beskriver og gir 


føringer for utvikling av morgendagens helse og omsorgstjenester. Det er et mål at helse- og 


omsorgsektoren skal organiseres slik at den enkelte kan fortsette å leve et trygt, meningsfullt 


og mest mulig selvstendig liv til tross for sosiale og helsemessige problemer eller 


funksjonssvikt. 


For å klare å oppfylle kravene til ovennevnte lover, er det utarbeidet forslag til en Strategisk 


kompetanseplan for levekårsavdelingen i Bjerkreim kommune for perioden 2015 til 2020. 


 


Psykososialt kriseteam 
Det psykososiale kriseteamet er organisert direkte under kommunalsjef for levekår. Teamet 


har hatt to utrykninger. 


 


Helse 


Helsetjenesten hadde et 


overforbruk på nesten 1 mill. 


Dette skyldes hovedsakelig 


privatisering av legekontoret og 


dermed tapte pasientinntekter fra 


legene. 


 


Helsestasjon 
Helsestasjons- og 


skolehelsetjenesten skal bidra til 


å forebygge sykdom og fremme 


god fysisk og psykisk helse hos 


blivende foreldre og barn og ungdom 0-20 år. Det skal være et tilbud som er enkelt å 


oppsøke, hvor man blir tatt på alvor med sine små og store helseproblemer og utfordringer. 


I 2014 ble der født 47 barn som nå bor i kommunen. Personalsituasjonen er stabil med 2 


helsesøstre i 100 % stilling. Der er inngått samarbeidsavtale om kjøp av jordmortjeneste ved 


SUS. Avtalen går på totalt 50 % stilling, men foreløpig bare 25 %. Helsesøstrene koordiner 


16 ansvarsgrupper, og er koordinator for 9 barn med individuell plan. Alle konsultasjoner i 


Nasjonal veileder tilbys. I samarbeid med barnevernstjenesten ble det arrangert COS kurs 


(et foreldreveiledningskurs for foreldre) i 2014, som var fulltegnet. Dette er et videre 


satsningsområde. Helsesøster i samarbeid med fysioterapeut startet planlegging av tilbud til 


barn fra 3.-6. klasse i forhold til fysisk aktivitet, spesielt for de som ikke er med på organisert 


idrett. Dette startes opp i 2015. 


Utfordringen blir å opprettholde dagens tjenestetilbud, med nye brukergrupper og mange 


ulike oppgaver fordelt på få personer. Det legges vekt på stor tilgjengelighet for barn, 


ungdom og foreldre. Det satses på primærforebygging, og en fortsetter med COS kurs. Det 


er ønske om å tilby ulike gruppetilbud for elever på skolene. En helsesøster er under 
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videreutdanning i psykososialt arbeid blant barn og unge. Det må settes av mer tid til arbeid 


med kvalitetssikring og fagutvikling. 


 


Fysioterapitjeneste 
Fysioterapi skal gi et godt, aktivt, helhetlig rehabiliteringstilbud for personer med akutt og 


langvarig smerte innen muskel- og skjelettproblematikk til befolkningen. Målet er også å 


kunne gi et tilbud med kort ventetid. 


Instituttet har gått gjennom store endringer. Nye lokaler, nye ansatte, nytt utstyr og nytt navn- 


Bevegelsesklinikken. Klinikken har 3 fysioterapeuter/manuellterapeut, to stillinger med 80 % 


driftstilskudd, og en stilling privat. I starten av året var det vel 100 pasienter på venteliste, 


mens rundt 50 stod på venteliste ved utgangen av året. Hovedarbeidet til den private 


fysioterapitjenesten er rehabilitering av voksne og eldre. Området barn og institusjon ligger 


under kommunal fysioterapi, og er dekket av 100 % kommunal stilling. Klinikken har hver 


fredag i 2014 hatt et tilbud om gruppetrening for Uninor og psykisk helsetjeneste som et 


viktig ledd i folkehelsearbeidet. 


 


Legetjeneste 
Denne ble privat i 2014 og flyttet til Bjerkreimshallen. Legekontoret har stabilt stigende tall på 


listepasienter, 2425 pr. mars 2015. Kommuneoverlege har 10 t pr. uke, og tilsynslege 


sjukeheim/helsestasjonslege 15t pr. uke, og det er turnuslege i 100 % stilling. Det er 


samarbeid på kveld og natt om legevakttelefon mellom Bjerkreim, Egersund, Sokndal og Hå. 


Alle henvendelser på dagtid går til legekontoret i Bjerkreim. 


 


Sosial – kommunen – Barnevern 


I løpet av 2014 hadde 


barneverntjenesten 58 aktive 


saker. Det ble mottatt 


bekymringsmeldinger i forhold 


til 43 barn og det ble iverksatt 


undersøkelse i forhold til 40 


barn. Det ble videre iverksatt 


hjelpetiltak rettet mot 37 barn. 


Barneverntjenesten hadde i 


utgangspunktet et budsjett på 


3,2 mill. Dette ble endret til 6,1 


mill. Det endrede budsjettet ble 


oversteget med nesten 1,7 mill. 


Det var i budsjettet tatt utgangspunkt i tidligere års forbruk. I løpet av 2013 og 2014 har 


utgiftene knyttet til saker om omsorgsovertakelser og barn i fosterhjem steget betydelig. 


Det har vært store utgifter knyttet til kjøp av tjeneste fra Bufetat knyttet til foreldre-barn senter 


og det har vært store utgifter knyttet til kjøp av tjenester til ettervern. På grunn av 


arbeidspress og presset kapasitet har det vært kjøpt ekstern hjelp til undersøkelser og 
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oppfølging i enkeltsaker. Det har også i kompliserte og sammensatte saker vært utgifter til 


sakkyndige utredninger. 


 


Pleie- og omsorgstjenester 


Økonomi 
Spesifisering av inntektene viser 


et overskudd på vel 1,1 mill. 


Dette er i hovedsak inntekter fra 


statlige overføringer som 


øyeblikkelig hjelp, lærlinger, 


tilskudd til kompetanseutvikling 


og merinntekter på salg av mat 


fra kjøkkenet. 


Regnskapet for 2014 viser et 


overforbruk på nesten 1,2 mill. 


Vesentligste del av utgiftene til 


driften er lønn. Største 


enkeltfaktorer i overforbruket er 


vist under; 


 Budsjett 2014 Regnskap Differanse 


Lønn, fratrekt sykepengerefusjon 37.233 37.702 469 


      - Herav pensjon 4.699 4.980 281 


Ressurskrevende brukere 600 997 397 


Medikamenter/medisinsk forbruksmateriell 572 923 351 


 


Omsorgstjenesten gjennomgår en omfattende omstilling som følge av 


samhandlingsreformen. Pågangen på pasienter og kravene til raskt mottak av disse er en av 


utfordringene for tjenestene. Dette har i stor grad vært knyttet til de somatiske tilbudene frem 


til nå. Om kort tid vil man trolig også se lik utvikling innfor psykiske helsetjenester, 


rusoppfølging og tjenestetilbudene til demente. 


Planen Omsorgstjenester 2020 gir klare innspill til at kvalitetsutvikling og velferdsteknologi vil 


være viktig. Vi har behov for ny demensplan og satsing på området. 


Vi merker økt krav til kvalitet. Tjenestene skal bygge på forskningsbasert utforming og 


behandling av pasienter. Det er en dreining fra pleie- og omsorgstjenester til behandling- og 


omsorgstjenester. Økt samarbeid med statlige kompetanseutviklingssentrene er viktig i 


fremtiden. Dette gjøres ved å delta i læringsnettverk med utviklingssentrene. 


Økte krav til kvalitet gir forventning både hos pasienter, spesialisthelsetjeneste og 


tilsynsmyndigheter om å følge med i den medisinske utviklingen innenfor de ulike fagfelt. Så 
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lenge pasienten er ferdigbehandlet på sykehus og overført til kommunen forventes det av 


pasient og pårørende samme kvalitet på tjenestene som de man finner på sykehuset. 


Kompetanseutvikling av vårt personale er derfor et særdeles viktig område om vi skal lykkes 


i framtiden. Det er ikke lenger tilstrekkelig med nok folk, vi må også ha rett kompetanse. 


Vi er fremdeles i introduksjonsfasen med samhandlingsreformen. Som følge av dette er det 


besluttet å ta bort det kommunale medfinansieringsansvaret fra 1. januar 2015. 


Medfinansieringsansvaret innebar finansiering av 20 % av behandlingsutgiftene for enkelte 


pasientgrupper som ble behandlet i spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen for endringen er at 


det ble for komplisert å forvalte denne ordningen. Vi er trukket i rammefinansieringen med 


3,2 mill i 2015 som følge av dette. Endelig oppgjør for ordningen vil være høsten 2015. 


 


Omsorgssenteret/institusjon 


Institusjonen har til sammen 29 plasser, hvor det benyttes mellom 25 – 26 plasser til 


langtidsopphold. Resterende blir benyttet til avlastning, korttidsopphold og øyeblikkelig hjelp. 


Det er benyttet 114 døgn til avlastning og 341 døgn på korttidsopphold fordelt på 19 brukere. 


I perioder har man vært nødt til å benytte korridorplasser. 


Det er i 2014 tilført 1,2 stillinger som har gjort det mulig å organisere personalet slik at de 


arbeider innenfor en avdeling. Vi er da godt på vei til å oppfylle krav som ble satt av 


Arbeidstilsynet i tilsynsrapport fra desember 2013. Fysiske forhold som er krevd ved 


tilrettelegging av arbeidsmiljøet er ikke mulig å tilfredsstille før man evt. bygger om/bygger 


nytt omsorgssenter. 


Det oppleves et særlig press på plassene knyttet til demensavdeling. Flere av brukerne på 


de somatiske avdelingene har demensdiagnoser. Vi regner med at utviklingen vil gi økt antall 


pasienter med demensdiagnoser. 


Øyeblikkelig hjelp funksjonen ble etablert ved omsorgssenteret fra 1. juli 2014. Ved denne 


ordningen har fastleger og legevakt mulighet for å legge inn på institusjonen i stedet for 


sykehus. De kommunale utgifter relaterer seg til dekning av lege, personalutgifter, samt 


behandlingsmateriell/medikamenter. Det er ikke avsatt egne senger til ordningen. Vi benytter 


ledige rom dersom det finnes det. Alternativt benyttes korridorene. I det halvåret ordningen 


var i funksjon i 2014 var det 6 brukere som benyttet tilbudet med til sammen 51 døgn. Dette 


er i tråd med beregning gjort i tilknytning til overføring av midler fra staten hvor man har 


beregnet 123 liggedøgn pr år. 


 
Hjemmesykepleie/kreftsykepleie 


Pasienttall i hjemmesykepleien varierer gjennom året. 72 pasienter har fått tilbud i løpet av 


2014, og pr. 31.12.14 var det 48 pasienter. Gjennomsnitt timer pr bruker er 2,7 pr. uke. 


Hjemmesykepleien har fått ansvar for utgifter tilknyttet bandasjemateriell som benyttes i 


tjenesten. Dette viser i budsjettposten medisinsk forbruksmateriell. 


Antallet kreftpasienter og pasienter med behov palliative tiltak øker. Forekomsten av kreft 


øker også i Bjerkreim. I 2011 ble det registrert 93 personer med kreftdiagnose. I 2012 hadde 
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tallet økt til 115 personer. I tillegg er det nå mye høyere krav til oppfølging og behandlings-


medvirkning for de kommunale tjenestene i kreft- og palliasjonsoppfølgingen. 


 
Personer med nedsatt funksjonsevne (avd funksjonshemmede) 


Tjenesten har ved årsskiftet 17 brukere som hovedsakelig mottar støttekontakttjenester eller 


avlastning hos private avlastere. Vi kjøper heldags pleie- og omsorgstilbud for 3 brukere i 


Eigersund kommune. 


Vi har ikke døgntilbud til denne gruppen selv. Det vil bli en stor utfordring de nærmeste årene 


da flere brukere som i dag mottar avlastning/støttekontakt, vil ha behov for oppfølging i egen 


bolig når de etablerer seg for seg selv. 


I tillegg har avdelingen ansvaret for miljøarbeidertjenester (50% stilling som deles med 


psykisk helsetjeneste) og omsorgslønn. 


 
Psykisk helsetjeneste 


Psykisk helsetjeneste har 2,5 årsverk og 76 aktive pasienter på sine lister pr 31.12.2014. 


Tjenesten har et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 


Det var totalt 144 brukere i tjenesten i løpet av 2014. 63 har benyttet tjenesten i kortere 


perioder eller så lite omfang at det ikke ble fattet vedtak. Mesteparten av disse er i 


aldersgruppen 18 – 49 år. 


I tillegg har 81 brukere mottatt tjenester fra psykisk helsetjeneste hvor man har gjort vedtak 


om tjenester. Disse vil da ha et mer langvarig og omfattende tjenestebehov. 


Samarbeid med dagtilbudet hos Uninor fremheves som svært godt og nyttig. Brukeren 


opplever å være i et godt arbeidsmiljø med meningsfylt aktivitet. Uninor benytter trimtilbudet 


ved «Kraftverket» en gang pr. uke som er muliggjort gjennom Folkehelsemidler. 


Utfordringene for psykisk helsetjeneste er mangel på boliger med tilknyttet bemanning i 


kommunen. Flere av brukerne vil med etalering i egen bolig ha behov for oppfølging flere 


ganger i døgnet. 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 framtid. Det vil gi store utfordringer. 


Spesialisthelsetjenesten bygger ned sine døgntilbud og organiserer seg via mobile 


innsatsteam som skal være behjelpelige med faglige utfordringer til kommunene. 


 
Andre tjenester 


I tillegg har pleie- og omsorgssektoren tjenester innenfor vaskeri, kjøkken, matombringing, 


praktisk bistand (hjemmehjelp), trygghetsalarm, First Responder og Demensteam 


(utredning). 
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Kompetanseutvikling 


Det er særlig bemanning med rett kompetanse som blir utfordringen de neste årene. Å sikre 


rekruttering og beholde og videreutvikle ansatte er avgjørende for om vi skal lykkes i å gi 


innbyggerne rett hjelp til rett tid. 


Vi har derfor igangsatt arbeid med utvikling av etisk skolering (etiske problemstillinger) i to 


ulike grupper innenfor omsorgssektoren. Det er gitt støtte fra KS til denne satsingen. 


Det er startet videreutdanning for en sykepleier med kreftsykepleie. Utbygging av 


kompetansen er avgjørende for om vi skal ha mulighet for å kunne håndtere det økende 


antallet kreftpasienter og økte oppgaver kommunen har med oppfølging av pasientgruppen. 


Det er gitt statlig støtte med om lag 50 % til denne videreutdanningen. 


Andre satsinger 


 Lederutdanning 


 Eldreomsorgens ABC (grunnopplæring av fortrinnsvis assistenter/pleiemedhjelpere) 


 Demensomsorgens ABC (grunnopplæring av fortrinnsvis 


assistenter/pleiemedhjelpere) 


I tillegg har enkelte ansatte startet utdanning i egen regi. Det er nå tre ansatte under 


helsefagarbeiderutdannning og en hjelpepleier under videreutdanning i kreft og palliasjon. 


 


Sykefravær 


Korttidsfraværet ligger mellom 1-2 %, og er svært akseptabelt. Langtidsfraværet er i 


gjennomsnitt omkring 8 %, og relaterer seg i stor grad til gravide medarbeidere som har 


vansker med tunge pleieoppgaver under graviditeten. 


 


Utfordringer videre 


 Beholde og rekruttere fagkompetanse 


 Kompetanseutvikling, jfr tidlige beskrivelse 


 Dagsenter for demente. 


o Det er økende behov for dagsenter for demente. Det er innvilget statlige 


midler til igangsetting av et slikt tilbud. Vi har ikke et dagtilbud for demente i 


dag, noe som er svært ønskelig. 


 Utvikling av internkontroll og prosedyreutvikling 


 Økte stillinger 


 Heldøgnstjenester for personer med nedsatt funksjonsevne, psykisk lidelser 


 Hjemmerehabilitering i samarbeid mellom hjemmesykepleie og fysioterapeut 


 Velferdsteknologi 
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NAV 


Nav hadde et budsjett på kr. 


1.829 000, dette ble endret til 


kr. 2.239 000, regnskapet 


viste kr. 1 614.000. Budsjett-


endringen ble gjort for å ta 


høyde for en forholdsvis stor 


vekst i sosialhjelpsutbetalinger 


på våren. Det viste seg at 


behovet for sosialhjelp ble 


lavere enn forventet 


Kvalifiseringsprogrammet er 


regjeringens viktigste 


virkemiddel i kampen mot 


fattigdom. Målet med programmet er å fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og 


deltakelse i samfunnet. 


Nav Bjerkreim tar med i kartlegging om en kan benytte seg av Kvalifiseringsprogrammet. 


Det var 1 person i tiltaket i 2014. 


Tallet på sosialhjelpsmottakere var 41 i2014, mot 42 i 2013. Få er langtidsmottakere, de 


fleste er på supplerende ytelser. 


Det er vanskelig å budsjettere sosialhjelp og det har vært nedgang i sammenlignet med 


2013. Nedgangen i sosialhjelp kan blant annet skyldes personer med overgang til andre 


rettighetsbaserte ytelser, overgang til lønnet arbeid og færre som søkte gjeldsrådgivning. 


Det er kjøpt gjeldsrådgivning til 5 personer, mot 7 personer i 2013. I 2014 var det litt utgifter i 


forbindelse med avslutting av gjeldssaker hos tidligere privat leid gjeldsrådgiver. Nav 


Bjerkreim kjøper 10% tjeneste av gjeldsrådgiver i Egersund. Ordningen har fungert bra, og vi 


har forventninger om at denne ordningen er mer lønnsom enn vår tidligere ordning med kjøp 


av tjenester fra privat tilbyder. 
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Landbruk, miljø og teknikk (LMT) 


 


 


 


LMT 


Økonomi 


Vakanse innen ingeniørstaben, samt 


en vinter med mindre brøyte- og 


vedlikeholdsutgifter har gitt 


mindreforbruk. 


 


Avdelingens arbeidsområder er bl.a. 


saksbehandling etter plan- og 


bygningslov, forurensingslov og 


landbrukslovgivning. Videre har 


avdelingen ansvar for kommunens 


investeringsprosjekter samt drift og 


vedlikehold av kommunens VA-anlegg, veier og grøntanlegg. 


Ansvar 400 består av «inneavdelingen» med tillegg av kommunale veger, kalking av 


vassdrag og brannvern. 


 


 


 


Regnskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Regnskap


2014 2014 forbruk 2014 2013


8 890        9 840          -950         90,3           9 706        9 387        


400 LMT 4 293         5 050           -757          85,0            5 026         4 602         


401 LMT - Vedlikehold 2 738         2 825           -87            96,9            2 768         2 917         


440 Landbruk 1 855         1 895           -40            97,9            1 829         1 900         


441 Skogbruk 4                 70                -66            5,9              83              -32             


Landbruk, miljø og teknikk







 


Årsrapport 2014 for Bjerkreim kommune  35 


Bygg- og plansaksbehandling 


Plan- og byggesak har samlet 2,4 årsverk. Dette dekker også saksbehandling etter 


forurensingsloven, som i stor grad gjelder behandling av utslippstillatelser. Det har vært noe 


vakanse gjennom deler av året, men ved årets utgang er stillingene besatt. 


Det har også i 2014 vært relativt stor aktivitet. Det er behandlet 99 saker etter plan- og 


bygningsloven. Noen saker har krav til maksimalt 3 uker saksbehandlingstid, og noen saker 


krav til maksimalt 12 uker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 14 dager for førstnevnte 


og 22 dager for sistnevnte sakstyper. 


Når det gjelder plansaker har det vært behandlet en del dispensasjonssaker. Arbeidet med 


rullering av ny arealdel til kommuneplanen har krevd relativt store ressurser i avdelingen. 


Planforslag har vært utlagt til offentlig ettersyn, og ved utgangen av året ble det arbeidet med 


saksforberedelse til 2. gangs behandling. Planen ventes vedtatt innen utgangen av 


kommunestyreperioden høsten 2015. 


 


Kart og oppmåling 


Oppmålingstjenester kjøpes av Gjesdal kommune. På denne måten sikres kompetanse og 


kontinuitet. Tjenesten til bruker er gebyrfinansiert, men en del kostnader til kartløsninger 


dekkes ikke av gebyr. 


 


Kommunale veger 


Vi har ca 65 kilometer kommunale veger. Det ble i 2014 bygget 500 meter kommunal gang- 


og sykkelsti mellom Vikesdalslia og Vikesdal. Det ble reasfaltert ca 1,5 km i Lauperak. 


Vegvedlikeholdets hovedutfordring er knyttet til vintervedlikehold (brøyting og strøing). På 


grunn av en mild og nedbørsfattig vinter gikk vegvedlikeholdet med et mindreforbruk i 2014. 


 


Brannvern 


Bjerkreim kommune har i en årrekke hatt avtale om kjøp av tjenester vedrørende brannvern 


og beredskap av Eigersund kommune. Denne avtalen ble sagt opp tidlig i 2014. Det ble sent 


i 2014 vedtatt at Bjerkreim kommune, ut fra et tilbud fra Eigersund kommune, skulle fortsette 


kjøp av denne tjenesten fra Eigersund. 


Det ble gjort branntilsyn ved 3 av 10 A-objekter og ved 3 av 5 B-objekter. Alle disse 


objektene har krav om årlig tilsyn. De som ikke fikk tilsyn i 2014 har fått annen oppfølging. 


Det er positivt omtalt fra brannvesenet at både sommervikarer ved Omsorgssenteret og alle 


lærere i kommunen fikk brannvernopplæring i 2014. 


Bjerkreim kommune har avtale med privat firma om feiing og tilsyn. 
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Kalking av vassdrag 


Vi står for kalking av flere vassdrag. Kalkingen har medført en bedret vannkvalitet med 


tilhørende bedre levevilkår for fisk. Dette finansieres gjennom statlige midler. 


 


LMT – Vedlikehold 


Vedlikehold av bygg og grøntanlegg 


utføres i samsvar med 


forutsetningene som er lagt til grunn. 


Økning av bygg og anlegg uten 


tilhørende økning i vedlikeholds-


staben gir noe utfordringer. Både 


bygg og anlegg er likevel 


gjennomgående godt vedlikeholdt.  


 


Vann og avløp 


Dette er selvkostfinansierte tjenester. 


Kommunen har to sammenkoplede vannverk, Vikeså og Bjerkreim, som fungerer som 


reserve for hverandre. I tillegg er det et lite vannforsyningsanlegg på Kleivane. 


Avløpsanleggene på Vikeså og Bjerkreim er begge knyttet til renseanlegget på Svelaodden. 


Anlegget fungerer bra og har svært god rensegrad. Kommunen har i tillegg et lite 


avløpsanlegg på Kleivane. 


Driften av VA-anleggene har i 2014 gått uten store problemer. Det har vært noe ekstra 


vedlikehold pga ødelagt elektronikk etter tordenvær. Det har ikke vært større ledningsbrudd 


eller langvarig driftsstopp i 2014. 


 


Måloppnåelse 


Mål for 2014 var 


 Gjennomføre tilfredsstillende vedlikehold av veier og bygninger 


 Opprettholde god økonomikontroll både i drift og i investeringsprosjekter 


 Fremlegge kommuneplanens arealdel til andregangsbehandling 


 Ferdigstille uteområdet ved Vikeså skule 


 Levere stabilt godt drikkevann til kommunens innbyggere 


 Etablere et godt og forutsigbart brannvern-samarbeid med andre kommuner 


 Gjennomføre en faglig god saksbehandling innenfor akseptable tidsfrister 


Målene for 2014 ble i all hovedsak nådd. Dette med unntak av målet om 


annengangsbehandling av kommuneplanens arealdel. 
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Utfordringer framover 


 Økning i portefølje av bygg og grøntområder vil over tid kreve økede ressurser for 


vedlikehold. 


 Generell økning i krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet innenfor alle fagområder 


vil over tid kreve økede administrative ressurser. 


 


Landbruk 


Økonomi 


Jord og skog holdt seg innen 


budsjetterte rammer. Et lite 


mindreforbruk på landbruk skyldes litt 


vakanse i en stilling. 


Budsjetterte kommunale tilskudd innen 


skogbruk ble forskottert og utbetalt av 


fylkesmannen i Rogaland. 


Fylkesmannen rakk derimot ikke å 


sende faktura til oss, og derfor viser 


regnskapet i realiteten et underforbruk 


på kr 21.424. Dette må tas over 2015-


budsjettet. 


Mye planting i Hetland Statskog er årsak til det beskjedne kommunale tilskuddet i forhold til 


aktiviteten. Statskog mottar ikke kommunalt tilskudd i likhet med planting etter hogst av 


barskog. 


 


 


 


Mål for 2014 var 


 Gjennomføre en faglig god saksbehandling innenfor akseptable frister 


 Opprettholde god økonomikontroll da budsjettet er stramt 


 Holde aktiviteten oppe i melkeprosjektets siste år med bl.a. faggruppe/møte, 


gardsbesøk og fokus på HMS-tiltak for innendørsmekanisering 


 Stimulere til grøfting med statlig tilskudd for å øke avlingene 


 Fortsette arbeidet med digitalisering av innmarksbeite som er godkjent som 


spredeareal 


 Skogbruksplaner for Bjerkreim er under utarbeidelse. Registreringen er ferdig, og vi 


venter på planene. 


2011 2012 2013


Omdisponering til andre formål enn landbruk i alt 281 67 2


Dyrka jord 2 1 1


Dyrkbar jord 279 66 1


Søknader om nydyrking 2 2 9


Omsøkt nydyrka areal (dekar) 30 18 126


Godkjent nydyrka areal (dekar) 30 16 121
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Målene ble i all hovedsak nådd. Det ble løyvd tilskudd til grøfting av 148 da dyrka jord. 


Skogbruksplanene kom nå i vinter, og skogeierne vil få tilbud om opplæring i bruk av dem i 


2015. Melkeprosjektet ble avsluttet i november etter 5 år, med en vellykket feiring med 


komlemiddag for 120 deltakere. Utfordringene er fremdeles å bremse reduksjonen i antall 


melkebønder. Disse har stått for 60 % av verdiskapningen i primærnæringen. Reduksjonen 


har vært på 26 % de siste 6 årene. I dag blir det produsert melk i 99 fjøs, i år 2000 i 172 fjøs. 


Landbruket er veldig viktig for kommunen både med tanke på sysselsetting (1 årsverk i 


næringen gir 1,3 årsverk i foredling, transport, service), bosetting og økonomisk. 20 % av 


skatteinntektene kommer fra primærnæringen. Aktivt jordbruk med beitedyr er avgjørende for 


fremdeles å skjøtte det flotte kulturlandskapet i Bjerkreim. 


Utfordringer framover 


 Generell økning i krav til dokumentasjon og kontroll innen flere fagområder, legger 


beslag på mer og mer ressurser. 


 Målet er alltid å gjennomføre faglig god saksbehandling av søknader om bl.a. 


nydyrking, vegbygging, BU-midler og konsesjoner, innenfor akseptable frister, og at 


bøndene får de tilskuddene de etter regelverket har rett på. 


 


Resultater for 2014 


 Innovasjon Norge bevilget BU-tilskudd med 2,95 millioner og rentestøtte til lån på 3,9 


millioner bl.a. til 1 folkefjøs og ombygging av 3 kufjøs til sauhus 


 Kommunalt næringsfond ble gitt til oppstart av 3 nye firma; herav en blomsterbutikk 


 Nytt jordbruksareal: Det ble dyrket 150 da, og registrert 860 da nytt innmarksbeite 


 Tidlig vår og god overvintring av engarealene så vi slapp søknader om tilskudd til 


vinter-skadet eng (veldig mange søknader og mye arbeid med dette i 2013) 


 Flere benyttet seg av ordningen med tilskudd til Imek-investering og Ørt-analyse 


gjennom melkeprosjektet 


 Vinteren 2013-2014 var vanskelig for barskogen, med mye vind og uttørring som 


resulterte i mange brune tre og stort nålefall. Det meste av skogen har klart å bygge 


seg opp igjen, men en del måtte hogges rundt Vikeså. 


 Det ble plantet 95 da (80 i fjor), herav 9 da nytt skogareal 


 På grunn av vinterskader ble det suppleringsplanting på 50 da 


 Ungskogpleie inkl. gjødsling ble utført på 169 da (435 da i fjor) 


 4 elger (6 i 2013), 60 hjorter (84) og 76 rådyr ble felt 


 Kommunen kjøpte eiendom i Ørsdalen av Statskog. Vi vil beholde nødvendig areal 


rundt gruvene til parkering og til turstier. Det er sendt søknad til Fylkesmannen om 


fradeling og salg av resten som tilleggsjord til nabobruk. 
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Intern organisasjon 


 


Serviceavdeling 


Serviceavdelingen har 4 årsverk fordelt på 5 stillinger. I tillegg kommer renhold på 


kommunehuset med ca. 0,8 årsverk fordelt på 3 ansatte. Avdelingen har en del 


saksbehandleroppgaver rettet mot innbyggere, i tillegg til at de har målet om å yte god 


ekstern og intern service. Avdelingen har deltatt på en nettverkssamling for servicekontor, i 


Randaberg. 


Det har vært arbeidet med å plassere arkivmateriale i bortsettingsarkivet. Dette må fortsette i 


2015. 38 arkivbokser er overført til depot hos Interkommunalt arkiv (IKA) i Stavanger. 


Som saksbehandling har serviceavdelinga har bl.a. behandlet; 


 8 søknader om startlån 


 40 søknader om avløysertilskudd ved sykdom mm 


 15 søknader om skjenkeløyve ved enkelt tilfelle og slutta lag 


 45 bestillinger via Infoland om megleropplysninger ved salg av eiendommer, noe som 


utgjorde kr 38.000 i inntekt til kommunen 


I sak-/arkivsystemet WebSak (kommunens hovedarkivsystem) ble det opprettet 949 


arkivsaker og 11.667 journalposter. Mange av journalpostene har vedlegg så antallet 


filer/dokumenter er mye høyere. Vi har oppdatert kommunens sak-/arkivsystem, WebSak. Vi 


har også oppgradert til MS Word 2010 i WebSak. 


Personalet i avdelingen har deltatt på fagdager WebSak og InfoLink (nettsidene), 


arkivkonferanse IKA, kurs Husbanken (startlån/tilskudd) og kurs i byggesak for 


førstelinjetjenesten. 


Serviceavdelinga har hatt en person i praksisplass som administrasjonssekretær i 8 uker 


Utfordringer for 2015 


 Ferdigstille arbeidet med ordning og flytting av avsluttede arkivserier til bortsettingsarkiv 
og depot 


 Innføring og driftsetting av fase 3 av oppgraderingsprosjektet for WebSak inkl. ny 
møtemodul 


 Videreutvikle og vedlikeholde kommunen sine nettsider 


 Gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalg 
 


Økonomiavdeling 


Økonomiavdelingen utfører stabsoppgaver innen økonomi og informasjonsteknologi. 


Avdelingen utfører regnskapsoppgaver innen fakturabehandling, både ut og inn. Avdelingen 


har satt fokus på mer elektronisk behandling av disse. Avdelingen setter mye ressurser inn 


på å få leverandører til å sende inn forskriftsmessig rette elektronisk fakturaer. Dette for at 


behandlingen av disse foregår enklere og er bedre kontrollerbare enn for en tid tilbake. 


Avdelingen fakturerer også utgående kommunale avgifter tre ganger i året.  


Ettersom avdelingen utfakturer, tar avdelingen også selv ansvaret for innfordringen. Dvs 


egeninkasso, og har system for dette i eksternt system. Forvaltningen av START-lån er satt 


bort til Lindorff og dette utføres etter de regler som er gjeldende for slik innkreving. Det er 
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ikke ført noe tap i regnskapet generelt, og innenfor området utlån spesielt. Ellers er det vanlig 


prosedyre når det gjelder innkreving. 


Innenfor innkjøpsområdet samarbeider vi med Gjesdal kommune som er med i et større 


nettverk av aktører. Dette drar vi nytte av i form av bedre avtaler. Innkjøp måles i volum og 


sammen med andre er vi attraktive kunder. 


Avdelingen/kommunen samarbeider også med Eigersund kommune når det gjelder 


skatteoppkreving og med Stavanger kemnerkontor når det gjelder arbeidsgiverkontroll. 


Begge samarbeidspartnerne leverer i henhold til avtale og de måltall Skatt Vest setter. 


Samarbeidet med Eigersund kommune gjør at begge kommunene får utnyttet ressursene på 


best mulig måte da felles ressurser gjorde at man kunne lyse ut en stilling i 100 %. Denne 


ble besatt av høyt utdannet person. Det er viktig at man kan samarbeide og utnytte de 


ressursene man har til et større fagmiljø, og likevel ha ressursene lokalt. 


Arbeidsgiverkontrollen er et fremtvungent samarbeid av Skatt Vest da mange kommuner ikke 


kunne levere de måltall som var satt. Etter forespørsel fra Skatt Vest tok Stavanger 


kemnerkontor på seg oppgaven med å utføre denne oppgaven i en rekke kommuner i Sør-


Rogaland og i Ryfylke. Det fungerer så bra at flere kommuner ønsker å tiltre avtalen. 


Avdelingen har også ansvaret for at alt innen IT fungerer. Våre egne krav til driftstid på utstyr 


samt infrastruktur til og fra knutepunkter, både internt og eksternt, er med på å sette fokus på 


produksjonstid. Her gjøres det sårbarhetsvurderinger kontinuerlig. Sikkerhet og back-up er 


også områder der vi har satt fokus og kommer til å ha fokus, da tap av informasjon eller 


informasjon på avveie som kan misbrukes, er vårt verste scenario. Derfor brukes mye av 


ressursene på dette. I tillegg drives utstrakt førstelinje-hjelp i det daglige. 


 


Lønns- og personalavdeling 


Lønns- og personalavdelingen har i store deler av 2014 vært redusert siden kommunalsjef 


personal ble konstituert som rådmann. Vi har likevel klart å følge opp aktuelle saker og 


viktige problemstillinger. Kvaliteten på noen oppgaver har til tider ikke vært så god som 


ønsket eller forventet, men lønns- og personalkonsulent har tatt over mye daglig oppfølging 


og gitt støtte, f.eks. med tilsettinger. 


Samarbeid og oppfølging av kontakten med organisasjonene har ikke vært som ønsket. 


Møter med tillitsvalgte ble våren 2014 ikke fulgt opp som planlagt. F.eks. ble også evaluering 


av lokale lønnsforhandlinger utsatt til jan 2015. 


I forhold til mål for 2014 har fokuset på oppfølging av sykefravær ikke ført til bedre resultat. 


Dette vil vi ha fokus på framover. Overordnet plan for HMS ble ferdigbehandlet i 2014. 


Ny IA avtale er underskrevet og det er utarbeidet forslag til ny handlingsplan. Forslag til 


handlingsplan skal behandles i AMU, før den går til høring og endelig vedtak. 


Rapportering av uønska hendelser har ikke vært optimalt fulgt opp. Hendelser blir registrert 


etter det som blir opplyst. Så er det en internkontroll-sløyfe som skal kvitteres ut og 


registreres. Oppfølgingen er ikke tilstrekkelig, slik at rapportoversikten til AMU blir mangelfull. 
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Retningslinjer for rus og avhengighet ble utarbeidet og ferdig behandlet i løpet av 2014. Vi 


har avtale med Rogaland A-senter om opplæring av verneombud og ledere. Dette skal 


gjennomføres våren 2015. 


Fem lærlinger hadde avtale i 2014. For at lærlingen skal lykkes og klare å gjennomføre og 


bestå fagprøven er det viktig å følge tett opp. 


Årlig ledersamling der alle ledere reiser bort og har samling over 2 dager utgikk. Det har bare 


blitt vært kortere ledersamlinger internt. 


Det har blitt gjennomført ca 30 tilsettinger inkludert ferievikarer i 2014. Det er gledelig at i 


hovedtrekk er det mange søkere og mange kvalifiserte. Vi har god rekruttering. 


Utfordringer framover 


 Gjennomføre opplæring for verneombud og ledere ift Akan-arbeid 


 Ferdigstillelse av ny handlingsplan for IA arbeidet og gjennomføring av aktuelle tiltak 


 Gjenoppta arbeidet med utarbeidelse og oppdatering av rutiner ift systematisk HMS 


arbeid, kompetanse og god personalutvikling, bl a. stipendordninger (krever rammer 


for økonomi) 


 Redusere fraværet og styrke oppfølgingen av sykemeldte. 
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Investeringer 


 


 


6021 Næringsområde Røysland 
Prosjektet gjelder opparbeiding av ca 250 m veg med infrastruktur i Røysland 


industriområde. 


Området er ferdig opparbeidet og klar for salg av tomter. Prosjektet hadde ikke en definert 


ramme. Kommunestyrets vedtak den 12.06.13 sa følgende: 


Det iverksettes opparbeiding av ca 250 meter veg i Røysland industriområde. Det 


opparbeides ikke veg mellom Røysland industriområde og Røyslandsdalen. Samlet kostnad, 


kr. 4,5 mill., dekkes inn med avsatte midler til prosjektet. 


I tillegg kobler en sammen vannledning mellom industriområde og boligfelt i Røyslandsdalen. 
Dersom det er behov for ytterligere midler brukes avsatte midler til infrastruktur på 0,8 mill. 
og om nødvendig lån. 
Det forhold at prosjektet er vist med et merforbruk skyldes bokføringstekniske forhold. 


6027 Avdrag fra Lyse Energi AS 
Årlig avdragsinnbetaling av ansvarlig lån som ligger hos Lyse. Et årlig avdrag på 512 000,- 


6037 Asfaltering 
Det ble i 2014 asfaltert en strekning ca 1,5 km veg i Lauperak. Ramme for asfaltering har i 


flere år vært kr. 500.000,- inkl mva. Dette er nå endret til å være kr. 500.000,- ekskl mva. En 


misforståelse mellom kommune og entreprenør ift dette har ført til et mindreforbruk ca. kr. 


80.000,-. 


 


Regnskap Buds(end) Budsjett


2014 2014 2014


6021 Næringsområde Røysland 2 188          2 100           -                 


6027 Avdrag fra Lyse Energi AS -512           -512             -512               


6037 Asfaltering 421             500               -                 


6046 Egenkapitalinnskudd - KLP 316             317               270                 


6058 Kirkegårdsutvidelse Bjerkreim 253             300               150                 


6100 Uteområde Vikeså skule 1 994          2 000           2 000             


6101 Vikeså skule - gjenoppbygging 2 153          2 200           4 400             


6107 Røyslandsdalen 2011 414             450               -                 


6114 Røranlegg Omsorg 88               -               -                 


6133 Opparbeidelse av Hunnadalen boligfelt 2                  -               -                 


6135 Kaldoserer Bjordal 31               -               -                 


6141 Skifte av veglys - ikke kvikksølv 157             100               100                 


6142 Gang- og sykkelsti Fv 112  2013 Søndre del 2                  -               -                 


6144 Gang- og sykkelsti Fv 503 - Vikesdal 969             105               -                 


6146 Oppgradering av WebSak 181             180               350                 


6148 Ballbinge Vikeså skule 2014 372             372               -                 


6149 Møbler og utstyr etter brann 1 033          1 000           -                 


6151 Aktivitetspark 2014 10               80                 -                 
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6046 Egenkapitalinnskudd/-tilskudd KLP 
Årlig innbetaling for å styre selskapets egenkapital i henhold til lover og forskrifter. 


6058 Kirkegårdsutvidelse 
Prosjektet har vært utvidelse av gravplass ved Bjerkreim kirke, nytt redskapshus og 


oppgradering av bårehus.  Ved inngangen til 2014 var prosjektet ferdig med unntak av 


bårehuset. I og med at arbeidet med bårehuset  ikke ble helt ferdig i 2014, ble det et 


regnskapsmessig mindreforbruk. 


6100 Uteområde Vikeså skule 
Prosjektet gjelder opparbeiding av uteområde ved Vikeså skule med bl.a. lekeapparater, 


parkeringsplasser, sykkelstativ og asfaltering. Prosjektet er ferdig, og avsluttes med et 


regnskap innenfor budsjettrammen. 


6101 Vikeså skule Gjenoppbygging  
Prosjektet er i all hovedsak ferdig. Det gjenstår noe arbeid i forbindelse med kjelleretasjen 


under del av nybygget. Dette er det gamle tilfluktsrommet som ble vannskadet som følge av 


brannslukning. Gjenstående del av prosjekt er knyttet til ny dør samt noe renovering av gulv 


og vegger. 


6107 Røyslandsdalen 2011 
Prosjektet gjelder opparbeiding av Røyslandsdalen boligfelt. Prosjektet er i all hovedsak 


ferdig. Det gjenstår noe sikring ved snuhamrene. 


6114 Røranlegg Omsorg 
Prosjekt som ikke var ferdigstilt i forhold til tidligere bevilgede midler, dekkes likevel innfor de 


midlene som var bevilget.  


6133 Opparbeiding av Hunnadalen boligområde 
Prosjektet gjelder opparbeiding av Hunnadalen boligområde. Vedtak om igangsetting er gjort 


i 2015, men det ble gjort noe forberedende arbeid allerede i 2014. Det er derfor belastet et 


lite beløp uten  budsjettmidler. 


6135 Kalkdoserer Bjordal. 
Prosjektet gjelder etablering av kalkdosering i vassdraget for å bedre vannkvalitet og 


levevilkår for fisk. Prosjektet er i all hovedsak ferdig. Det har påløpt noen mindre kostnader i 


2014. Kostnadene knyttet til investeringen er i sin helhet dekket av statlige tilskudd. 


6141 Skifte av veglys 
Prosjektet gjelder utskiftning av gatelys som inneholder kvikksølv. Prosjektet ble tildelt kr. 


100.000,- pr år i årene 2013, 2014 og 2015. Det ble ikke foretatt investeringer i 2013, men i 


2014 ble tildelingen for 2013 og delvis 2014 brukt. Resterende beløp for 2014 og 2015 vil bli 


brukt i 2015. 


6142 Gang- og sykkelveg fv 112 søndre del 
Prosjektet gjelder nytt fortau langs fv 112. Kostnader som er belastet 2014 gjelder et lite 


oppdrag reguleringsarkitekten måtte utføre som en ferdigstilling av reguleringsplanen. 


6144 Gang- og sykkelveg fv 503 Vikesdal 
Prosjektet gjelder etablering av gs-veg mellom Vikesdalslia og Vikesdal. Prosjektet er 


finansiert av Rogaland fylkeskommune som et trafikksikkerhetstiltak. Bjerkreim kommune 


forskutterer prosjektet. Prosjektet er i samsvar med politisk vedtak i Bjerkreim kommune 
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begrenset til den del av strekningen som ikke inngår som adkomstveg til planlagt boligfelt. 


Dette betyr at det gjenstår en mindre strekning for at gs-vegen er sammenhengende. 


Prosjektet ble i hovedsak ferdig i 2014, men noe arbeider har gjenstått til 2015. Dette gjelder 


bl.a. gatebelysning, gjerde etc. 


6146 Oppgradering av WebSak 
Prosjektet gjelder oppgradering av saksbehandlerprogrammet som benyttes i 


organisasjonen. Prosjektet er ikke avsluttet så rammen for prosjektet blir ikke endret. 


Utrulling av ny versjon skjedde siste halvår av 2014 og vil fortsette inn i neste år. 


6148 Ballbinge Vikeså skule 
Prosjektet gjelder etablering av ballbinge i tilknytning til ny skole. Prosjektet er ferdig og kan 


avsluttes. 


6149 Møbler og utstyr etter brann 
Prosjektet gjelder erstatning og supplering av møbler og utstyr som gikk tapt ved brannen på 


Vikeså skule. Midlene ble skilt ut av opprinnelig prosjekt for gjenoppbygging. 


6151 Aktivitetspark 2014 
Parken ligger plassert mellom Svelavatnet og kommunehuset. Dette er et 


samarbeidsprosjekt mellom kommunale instanser og frivillige organisasjoner som har bidratt 


med midler. Intensjonen er å få folk i aktivitet ved bruk av ulike treningsapparater ute i 


naturen. 
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Kommunens interkommunale interesser 


Kommunalt eierskap 


Selskap Eierform Andel Styring 


Dalane Energi Interkommunalt eid selskap av 
Bjerkreim, Eigersund, Lund og 
Sokndal. 


Bjerkreim kommune har 11,42 % 
eierdel med årlig utbytte. I tillegg 
har vi 11,27 mill som ansvarlig 
lån. 


Vi har styrerepresentant, for tiden 
er det Øyvind Sjøtrø. 


Lyse Konsernet eies av 16 
kommuner i sør-Rogaland. 


Bjerkreim kommune har 0,512 % 
eierdel med årlig utbytte. I tillegg 
har vi 12,3 mill som ansvarlig lån. 


Ordfører er i bedriftsforsamlinga. 


Rogaland Revisjon IKS Interkommunalt eid selskap av 
16 kommuner/fylkeskommune i 
Rogaland. 


Bjerkreim kommune har 0,67 % 
av eierskapet. 


Ordfører er i representantskapet. 


Interkommunalt arkiv i 
Rogaland IKS (IKA) 


Eid av 24 kommuner og fem 
interkommunale 
samarbeidsordninger, samlet 
29 ulike offentlige eiere. 


Bjerkreim kommune har 1,76 % 
av eierskapet. 


Ordfører er i representantskapet. 


Dalane friluftsråd Interkommunalt eid selskap av 
Bjerkreim, Eigersund, Lund og 
Sokndal. 


 Vi har styrerepresentant, for tida 
er det Torbjørn Ognedal. 


Magma Geopark 23 ulike eiere, m.a. to 
fylkeskommuner og fem 
kommuner. 


 Vi har styrerepresentant, for tiden 
er det Øyvind Sjøtrø. 


Uninor Interkommunalt eid selskap av 
Bjerkreim, Eigersund, Lund og 
Sokndal. 


Bjerkreim kommune har 10,5 % 
av eierskapet. 


Vi har styrerepresentant, for tiden 
er det Idar Sønstabø. 


Dalane Miljøverk IKS Interkommunalt ed selskap av 
Bjerkreim, Eigersund og 
Sokndal. 


Bjerkreim kommune har 13,02 % 
av eierskapet. 


Vi har styrerepresentanter, for 
tiden er det Torbjørn Ognedal og 
Gerd Aarestad Vassbø. Torbjørn 
Ognedal er leder av styret. 
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Interkommunalt samarbeid 


Samarbeidsområde Samarbeidsform Kostnad/avtale 


Brannvesen Kjøpt tjeneste fra Eigersund kommune. Avtalt kostnad for 2015 er 
2.080.000. Avtalen er til 2016. 


Språkopplæring av innvandrare og flyktninger Kjøpt tjeneste fra Gjesdal og Eigersund 
kommuner. 


 


Landmåling Kjøpt tjeneste fra Gjesdal kommune.  


Innkjøp Samarbeid med Gjesdal kommune 5 % av innkjøpslederstillingen. 


Skatteoppkrever Kjøper tjenesten av Eigersund kommune 70 % av en stilling hos 
skatteoppkreveren i EK 


Arbeidsgiverkontroll Kjøp av tjenester fra Stavanger 
kemnerkontor 


 


Dalane kulturfestival Avtale mellom de fire kommunene i 
Dalane om felles kulturfestival annet hvert 
år. Bjerkreim fører regnskapet. 


Alle kommuner har et ramme på 
100 000,- de året festivalen 
arrangeres 


PPT   


Dalane friluftsråd   


Krisesenteret i Stavanger Interkommunal avtale med krisesenteret Ca kr 33.000,- pr år 


Voldtektsmottaket i Stavanger Avtale med SUS Ca kr 30.000,- pr år 


Samarbeidsavtale med Eigersund ang bruker Interkommunal avtale  


Vinterlandbruksskulen på Jæren   


 


Lokalt eierskap/sameie 


Åsen-huset Eid av stiftelsen Åsen Bjerkreim kommune har eierdel i stiftelsen. Vi har styrerepresentant, for tida er det Ola 
Birkeland.  


Bjerkreimshallen Eid av stiftelse  Vi har styrerepresentant, for tiden er det 
ordfører. 
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Medlemskap 


Organisasjon Effekt Kostnad 


Næringsforeningen i Stavanger   


Kulturskulerådet   
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Internasjonal kontakt 
 


Det ble i KST-022/14 vedtatt å forlenge vennskapskommunesamarbeid med Plunge 


kommune i Litauen. Dette er vår eneste internasjonale, formelle samarbeidspartner. 


Vi hadde en delegasjon med ordfører og to fra administrasjonen som deltok på Plunge Town 


Festival 20. – 22. juni. 


På Bjerkreimsmarken, 26. – 28. september, var det fire representanter fra Plunge på 


gjenvisitt her. Det var tre politikere og en fra administrasjonen. Fra vår kommune deltok både 


administrasjonen og politikere i programmet her. 
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Sentrale kommunestyrevedtak 
Oppsummeringen tar for seg noen av kommunestyrevedtakene. Det er prøvd å gi en 


konkretisering av oppfølging og kort kommentar av saken. 


Saksnr Sak  Ansvar Kommentar 


003/14 Bompengefinansiering av ny E39 


strekningen Bue-Vikeså 


 Komm.sj. 


LMT 


Framlegg vedtatt, 


høring sendt. 


005/14 Pensjonsordning - folkevalgte  Rådmann Ordning vedtatt og 


formidlet til KLP. 


009/14 Ny andregangsbehandling av 


forslag til detaljreguleringsplan 


gang- og sykkelveg fv 112, søndre 


del mot fv 503 


 Komm.sj. 


LMT 


Planen er godkjent. 


Arbeid med iverksetting 


starter i 2015. 


012/14 Smittevernplan for Bjerkreim 


kommune 2014 - 2016 


 Komms.sj. 


Levekår 


Revidert plan er vedtatt 


019/14 Legevaktstelefon - og 


nødnettsamarbeid mellom Hå og 


kommunene i Dalane 


 Komm.sj. 


Levekår 


Avtale vedtatt. 


Iverksetting i 2015. 


020/14 Regnskap og årsmelding 2013  Økonomisjef  


022/14 Forlengelse av 


vennskapskommuneavtale? 


 Ordfører  


025/14 Forslag til detaljreguleringsplan for 


boliger på Kleiva, del av gnr. 30, 


bnr. 5, 8, 18 og 21 - 2. gangs 


behandling 


 Komm.sj. 


LMT 


Planen er godkjent. 


026/14 Utredning om 


kommunesammenslåing for 


kommunene Bjerkreim, Eigersund, 


Lund og Sokndal - forstudie 


 Rådmann Arbeidet er startet i regi 


av Dalanerådet.  


034/14 KS medvirkning i lokale og regionale 


prosesser i en kommunereform 


 Rådmann  


035/14 Vidare planlegging av kulturpark 


med sandvolleyballbane og 


delplanar vidare 


 Komm.sj. 


Oppvekst og 


kultur 


Planen er godkjent. 


Gjennomføring er 


økonomiavhengig. 


039/14 Bosetting av flyktninger  Rådmann Gjennomført. 


042/14 Vurdering av tilliten til 


kontrollutvalget 


 Ordfører  


045/14 Overordnet ROS-analyse for 


Bjerkreim kommune 


 Rådmann Fordrer videre arbeid 


med beredskapsplan 


048/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - 


Økonomistyring 


 Økonomisjef Rapporten vedtatt. Skal 


følges opp. 


049/14 Bjerkreim brannvesen - samarbeid 


med Eigersund kommune eller 


Rogaland brann og redning IKS 


 Komm.sj. 


LMT 


Kjøper tjenesten fra 


Eigersund for 2015-


2016. Ny vurdering ila 


perioden. 


051/14 Søknad om støtte til 


motorsportanlegget i Sokndal 


 Komm.sj. 


Oppvekst og 


Skal opp til vurdering 


etter 2. tertialrapport. 
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kultur 


054/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 


2015-2018 


 Rådmann  


 







