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Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune 
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Dato: 05.09.2016 
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Til behandling: 
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23/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 6. juni 2016 
24/16 Orientering frå rådmannen  

25/16 Oppfylging av selskapskontroll i Lyse AS 
26/16 Overordna analyse selskapskontroller 
27/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2020 
28/16 Prioritering av prosjekter til ny plan for forvaltningsrevisjon 

29/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
30/16 Endring av vedtak i sak 3/16 vedr forvaltningsrevisjon Skulemiljø II  
31/16 Møteplan 2017  
32/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 
33/16 Rekneskap for kontroll og tilsyn pr 31. juli 2016 
34/16 Revisor si uavhengighetserklæring 2016 
35/16 Statusoversikt september 2016  

 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 06.06.2016 - 05.09.2016 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

   

 
Medlemsoversikt 
 
Vennleg meld eventuelt forfall snarast på telefon 51 33 65 90 eller mobil  414 46 180, eller på 
e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall vert varamedlemmer innkalla serskilt. Medlemmer som meiner seg inhabile , må 
og gje melding dette, slik at varamedlemmer kan innkallast.  

Evt. saker merka (Unnateke offentleggjering i medhald av off.l) sendast berre til medlemmer 
og varamedlem som møter. 
 
 
Bjerkreim, 29.08.2016 
 
Magne Vaule 
Liaer av kontrollutvalet Per Kåre Vatland 
 Sekretariatet 
Oversikt medlemmer    

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no


 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 2 

23/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 6. juni 2016 

 
Arkivsak-dok.  16/00154-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 23/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll frå møtet 6. juni vart framlagd for kontrollutvalet til formell godkjenning 
 
 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 6. juni 2016.  
 
 
 
 
SANDNES, 27.06.2016 

 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Protokoll Bjerkreim 06.06.16 

Saksliste 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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24/16 Orientering frå rådmannen  

 
Arkivsak-dok.  16/00158-7 
Arkivkode.  027  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 24/16 

 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalet vedtok i møtet 6. juni 2016 ein plan for å invitere administrasjonen til møta 
framover, for å få orientering om kommune si verksemd. Dette er eit ledd i kontrollutvalet sitt 
tilsyn med kommunen.  

Saksutgreiing 
Kontrollutvalet vedtok at dei ville starte med å invitere rådmannen.  

Rådmannen har fått fylgjande invitasjon: 
Kontrollutvalet ønsker at rådmannen skal orientere på eit overordna nivå om kommunen.  
Her er nokre stikkord om kva som kan vere aktuelt å si noko om:  

 Rådmannen si rolle i kommunen 

 Samhandling og tilrettelegging i høve til folkevalde 

 Leiing og utvikling av kommunen sin organisasjon 

 Kommunale planar  
o Utvikling av planar og vedlikehald av desse   

 Tankar om framtida: 
o Endringar i kommunesektoren  
o Utfordringar med tanke på framtida sitt behov for tenester og kva kommunen kan 

gje av tilbod 
o Tilgang på rett kompetanse  
o økonomi 

Det vert sett av 30-45 min til orienteringa, inklusiv tid til spørsmål/dialog.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet til rådmannen si utgreiing til orientering.  
 
 
SANDNES, 27.06.2016 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Click here to enter text. 
Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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25/16 Oppfylging av selskapskontroll i Lyse AS 

 
Arkivsak-dok.  14/00042-12 
Arkivkode.  217  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 25/16 

 
 

Bakgrunn 
Kommunestyret i Bjerkreim behandla i møte den 18.11.15 selskapskontrollen med 
forvaltningsrevisjon Lyse Energi AS, og fatta følgande vedtak: 

 Kommunestyret i Bjerkreim tek selskapskontroll ”Lyse AS” til orientering.  
 Rapporten vert vidaresend styret og eigarane for oppfølging av rapportens konklusjonar og 

anbefalingar.  
 Styret og eigarane gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om korleis rapporten 

er følgt opp innan 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak. 

I rapporten kom revisor med følgande anbefalingar til kommunane: 
Alle eierkommunene bør vedta en og samme felles eierstrategi. Her bør både kommunestyrene 

og generalforsamlingen/bedriftsforsamlingen involveres for å avklare prosessen ved å utforme 

og vedta eierstrategien. Det kan være hensiktsmessig at eierstrategien vedtas av 

generalforsamlingen/bedriftsforsamlingen til sist. På den måten får en et samlet vedtak fra alle 

eierkommunene. 

Eierkommunene bør avklare nærmere bedriftsforsamlingens rolle ved større strategisaker. 

Revisors anbefalingar til styret: 
 Styret bør legge stor vekt på at selskapet regelmessig gjennomfører grundige sammenligninger 

mot alle relevante konkurrenter av avkastningen pr. hovedarbeidsområde. 

 Styret bør påse at ledelsen har konkrete planer som skal sørge for at Lyses avkastning minst er 

der styret har målsatt at den bør være. 

 Styret kan vurdere og drøfte med eierne om det er hensiktsmessig å offentliggjøre avkastnings-

mål og avkastning for de enkelte virksomheter. Dette kan f.eks. gjøres som del av styrets melding 

til eierne. Dette vil gjøre det enklere for innbyggerne i eierkommunene og offentligheten i sin 

alminnelighet å vurdere Lyses resultater. 

Saksutgreiing 

Rådmennenes oppfølging av rapporten:  
Rådmennene i eigarkommunane har samarbeidd om statusrapport på oppfølging av 
anbefalingar, og har i brev av 06.06.16 gitt tilbakemelding på korleis rapporten er følgt opp. 

Ved behandling av rapporten i Lund, Strand og Sandnes vart det vedtatt nokre tillegg for vidare 
oppfølging. Desse vert og omtala i statusrapporten. Her er hovudtrekka i rådmennenes 
oppfølging: 

1. Eierkommunene bør vedta felles eierstrategi: I følge rådmennene skal den spesifikke 
eigarstrategien overfor Lyse AS reviderast i valperioden 2015 -2019. Den skal lagast etter ny og 
tydelegare mal som eigarkommunane har utvikla. Forslaget til revidert eigarstrategi skal 
behandlast politisk i eigarkommunane, noko som igjen vil ta litt tid med 16 kommunar. Endeleg 
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behandling i eigarkommunane er venta rundt årsskiftet 2017/18 og ei mulig orientering i 
ordinær bedriftsforsamling og/eller generalforsamling kan leggast til våren 2018. 

2. Eierkommunene bør avklare bedriftsforsamlingens rolle ved større strategisaker: I sitt svar gir 
rådmennene tilbakemelding om at ei vurdering av selskapet sine styrande organ og framtidig 
innretning av ansvar og oppgåver kan verte eit tema i revisjon av eigarstrategien.  

3. Offentliggjøring av avkastningsmål og avkastning: I følge rådmennene er det naturlig å gjera ei 
slik drøfting i samband med utarbeiding av ny felles strategi. Dei meiner at etablerte system er 
føremålstenlege for eigarane i dag og at ytterligare behov for avkastningsmål må sjåast i 
samanheng med kommunens 4-årige handlings og økonomiplan. 

4. Lund kommunestyre har vedtatt at eierkommunene/valgkomiteen bør ha som mål å 
fremskaffe styrerepresentanter som kompetansemessig er jevnbyrdig med konsernledelsen: I 
følge rådmennene er det i vedtekter og aksjonæravtale i gjeldande eigarstrategi overfor Lyse 
AS gjort greie for betydinga av ei styresamansetning som tener selskapet. Samtidig skal 
selskapet arbeida med å sjå nærmare på rammer og kriterier for valkomiteen sitt arbeid. 
Revidert eigarstrategi skal her samordnast. 

Kommunestyret i Strand ber om klarhet i om Strand kommune kan delta med en representant 
i eigarskapsgruppa. Rådmennene har bekrefta at Strand kommune kan delta i rådmennenes 
administrative eigarskapsgruppe. 

Sandnes bystyre har påpekt viktigheten om meroffentlighet og åpenhet. Vidare har bystyret 
bede om at strategien knytt til sponsing vert revidert og drøfta med generalforsamlinga. 
Rådmennene gjer tilbakemelding om at spørsmål knytt til meiroffentlegheit og openheit er 
naturlege tema i revisjon av eigarstrategien, men at strategi for sponsing er ein del av selskapets 
marknadsføring. 

Rådmennene har svart på alle anbefalingar i rapporten knytt til eigarane. Det er og gitt 
kommentar til fleire av anbefalingane til styret. For fyldigare informasjon vert det vist til 
vedlagt svarbrev. 

Styrets oppfølging av rapporten: 

Styret har i brev av 24.06.16 gitt tilbakemelding på korleis styret har følgt opp rapporten. Her 
er hovudtrekka i styret si oppfølging: 

1. Anbefaling om felles eierstrategi: Styret viser til felles eigarstrategi som representerer ca 90 
prosent av aksjane, og at det ikkje vert opplevd som problematisk å følgja opp eigaranes 
anbefalingar. 

2. Anbefaling til eierkommunene vedrørende bedriftsforsamlingens rolle ved større strategisaker: 
Styret viser til investeringa i det nye Lysebotn kraftverk som eit godt eksempel på ei sak som 
bedriftsforsamlinga har behandla. Vidare viser styret til gjeldande lovverk, derav 
aksjeloven/allmennaksjeloven og til selskapet sine eigne styrande dokument for 
bedriftsforsamlinga si rolle. 

3. Anbefaling til eierkommunene/valgkomiteen fra Lund kommune vedrørende sammensetting 
av styret i Lyse AS: Styret viser til vedtak gjort i generalforsamlinga i april 2016, der valkomiteen 
vert bedt om å fremja forslag til retningsliner for samansetning og oppnemningsprosess av 
konsernstyret. 

4. Anmodning fra Sandnes kommune om at strategien rundt sponsing revideres og drøftes i 
generalforsamlinga: Styret peiker på at det er deira ansvar og myndigheit å fastsetja strategi 
og retningsliner for sponsorverksemda. Styret finn det ikkje naturleg å drøfta sponsing i 
generalforsamlinga, då sponsing vert nytta i reklame og marknads- føring av konsernet. Det 
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vert og peika på at sponsing av objekt som er den enkelte kommune sitt ansvar kan verte sett 
på som utbytte, og at likebehandling av aksjonærar m.a. då trer inn.  

5. Anmodning fra Strand kommune knyttet til medlemskap i den administrative eierskapsgruppen: 
Styret stiller seg positive til at representantar frå alle eigarane gis anledning til å delta. 

6. Bystyret i Sandnes påpeker viktigheten av meroffentlighet og offentlighet: Styret viser til brei 
dokumentasjon om konsernet si verksemd på nettstaden www.lysekonsern.no. Styret vil òg 
arbeide vidare med spørsmålsstillingar knytt til meiroffentlegheit. 

7. Styret peiker på at det er ein løpande del av styrets arbeid og sørga for at Lyses avkastning er 
i tråd med styret si målsetning. 

8. Offentliggjøring av avkastningsmål og avkasting for de enkelte virksomhetene: Styret finn ikkje 
ei slik offentleggjering verken vanleg eller hensiktsmessig, då dette er forretningskritisk 
informasjon. Eigarkommunane si forventning til verdivurdering og synleggjering av avkastning 
vil verte teke vare på gjennom ei ordning der det kvart anna år vert gjort ei uavhengig 
verdsetting av Lysekonsernet. Eigarane si avkastning vil gå fram av denne verdsetjinga. I styrets 
melding til eigarane 2016 er verdsetjing pr.31.12.15 tatt inn. 

Styret har stort sett gitt tilbakemelding på alle anbefalingar i rapporten. Punktet ang. 
samanlikningar med relevante konkurrentar knytt til avkastning pr. hovudarbeidsområde er 
ikkje eksplisitt svart på, så sant dette ikkje felle inn under merknadene i pkt. 7 og 8 ovanfor.  

For fyldigare informasjon frå styret, vert det vist til vedlagt svarbrev. 

I følge kontrollutvalsføreskrifta med merknader er det kontrollutvalet sitt ansvar å sjå til at 
rådmannen/styret følgjer opp rapporten. Det ligg ikkje til kontrollutvalet å fastsetja korleis 
administrasjonen skal følgja opp påviste avvik/svakheiter i det konkrete tilfellet, det er eit 
administrativt ansvar. Kontrollutvalet kan likevel melda saker vidare til kommunestyret dersom 
kontrollutvalet meiner at dei ikkje er følgt opp på ein tilfredsstillande måte.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmennenes og styret sine tilbakemeldingar 
på oppfølging av rapporten til orientering. 
Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. 

 
 
SANDNES, 27.06.2016 

 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Tilbakemelding fra styret i Lyse 
 
Oppfølging frå Rådmennene - Rapport Lyse AS 

Saksliste 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   

http://www.lysekonsern.no/
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26/16 Overordna analyse selskapskontroller 

 
Arkivsak-dok.  16/00163-3 
Arkivkode.  144  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 26/16 

 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet bestilte i 2015 overordna analyse for både forvaltningsrevisjon og selskaps-
kontroll. Den overordna analysen for forvaltningsrevisjon var klar til første møtet i år, mens 
analysen for selskapskontroller ble klar til dette møtet.  

Saksutgreiing 
Sekretariatet har bedt Rogaland Revisjon gi en kort presentasjon av overordna analyse for 
selskapskontroller. 
 
Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroller 2016 - 2020, som blir behandla i eigen sak i 
dette møtet.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Rennesøy tar overordnet analyse selskapskontroller til 
orientering.  
Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroll se egen sak.  

 
 
SANDNES, 24.08.2016 

 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
RR Bjerkreim 2016 Overordna analyse Plan for selskapskontroll 

Saksliste 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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27/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2020 

 
Arkivsak-dok.  16/00163-1 
Arkivkode.  144  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 27/16 

 
 
Bakgrunn 
Etter føreskrift om kontrollutval § 13 skal kontrollutvalet minst éin gang i valperioden og 
seinast innan utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide ein plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baserast på en overordna analyse av 
kommunen sitt eigarskap ut frå risiko- og vesentlegheitsvurderingar, med tanke på å identifisere 
behova for selskapskontroll på dei ulike sektorar og med die ulike selskapa. Planen skal 
vedtakast av kommunestyret sjølv, som kan delegere til kontrollutvalet å foreta endringar i 
planperioden. Planperioden går eit år ut over kommunestyreperioden, då ny plan ikkje vil bli 
vedteken før i 2020. 

Saksframstilling 
Kontrollutvalet har bestilt gjennomgang av kommunens eigarskapsforvaltning, og venter på 
rapport som skal leverast til fyste møte i 2017. Det vil i utgangspunktet ikkje vere behov for 
nye gjennomgangar her i løpet av inneverande periode om ikkje spesielle forhold oppstår.  

Blant de aktuelle selskapa er det ingen som Bjerkreim kommune eig aleine. Ein eventuell 
gjennomgang av enkeltselskap der det kan gjennomførast forvaltningsrevisjon i medhald av KL 
§ 80 vil difor følge som eigne prosjekter på et seinare tidspunkt. Slike prosjekt vil i så fall bli 
gjennomførd i samarbeid med dei andre eigarane.  

Dersom kontrollutvalet etter revisor si gjennomgang av overordna analyse har forslag til 
spesielle prioriteringar i planen, vil disse bli innarbeidd før den vert vidaresend til 
kommunestyret for sluttbehandling. 

Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret i denne saken. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kommunestyret i Bjerkreim vedtek framlagd Plan for selskapskontroll for 
perioden 2017 – 2020, i tråd med innstillinga frå kontrollutvalet.  

 
 
SANDNES, 18.08.2016 

 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Plan selskapskontroll 2017 - 2020 Bjerkreim 

Saksliste 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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28/16 Prioritering av prosjekter til ny plan for 

forvaltningsrevisjon 
 
Arkivsak-dok.  16/00162-13 
Arkivkode.  144  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 28/16 

 
 
Bakgrunn 
Som eit ledd i arbeidet med å prioritere prosjekt som skal inn i den nye Plan for forvaltnings-
revisjon for inneverande periode, har kontrollutvalet i Bjerkreim gjennomført samtalar med 
politisk og administrativ leiing i kommunen. Her har kontrollutvalet fått innspel til aktuelle 
prosjekt for utarbeiding av ny plan for forvaltningsrevisjon. Alle innspela er samla i eit eige 
dokument, sjå vedlegg 1.  

Kontrollutvalet har òg fått utarbeidd ei overordna analyse, sjå vedlegg 2. Utarbeiding av 
denne analysen er lovpålagt. Dette dokumentet vil kontrollutvalet kome tilbake til i det vidare 
arbeidet med prioriteringar og utarbeiding av den endelege planen.  

Det neste steget i prosessen er å summere opp innspela og starte på prioriteringane av dei 
prosjekta som er komne fram i prosessen.  

Saksutgreiing 
Før kontrollutvalet tar til med oppsummering og prioritering blant innkomne innspel, må 
utvalet tenke gjennom om dei har eigne innspel dei og vil ha med i den vidare prosessen. 
Kontrollutvalet kan og spørje revisor og sekretariat om dei ser områder som kan vere naturleg 
å føye til utover det som allereie er kome fram.  

Kontrollutvalet kan så starte prosessen med å prioritere kva prosjekt som skal leggjast inn i 
planen i første runde. Her må kontrollutvalet gjere seg opp ei eiga meining om kor sannsynleg 
det er at ei uynskt hending på aktuelle område kan oppstå (vurdering av risiko), Vidare må 
kontrollutvalet vurdere kor stor konsekvens ei uynskt hending kan få (vurdere kor vesentleg ei 
slik hending vere). Ut frå den vurderinga kontrollutvalet gjer, vil utvalet kome fram til kva dei 
vil prioritere i planen. Sekretariatet tar med ei eiga matrise (vedlegg 3) som kontrollutvalet 
bruker i samband med denne prioriteringa.  

Kontrollutvalet har budsjettramme til å gjennomføre ein forvaltningsrevisjon i året. Det 
inneberer at utvalet i planperioden kan gjennomføre ca. fire forvaltningsrevisjonar. Det kan 
vere lurt å prioritere nokre fleire prosjekt, då det kan skje endringar undervegs som gjer at eit 
prosjekt ikkje er aktuelt lenger, mens eit anna kan vere meir aktuelt.  

Planen skal gjelde i ein fireårsperiode frå slutten av 2016 fram til ny plan er ferdig mot slutten 
av 2020. Dette er ein lang periode, og planen bør difor vurderast på ny minimum ein gong i 
perioden. Kor omfattande ei slik rullering skal vere er det naturleg å ta stilling til på det 
tidspunktet der det er aktuelt å gjennomføre rullering av planen. 

For å prosessen med ei slik rullering av planen smidigare, opnar regelverket for at kontroll-
utvalet kan be kommunestyret delegere myndighet slik at utvalet kan gjere oppdateringane 
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sjølv. Kontrollutvalet sendar då melding til kommunestyret om endringane som er gjort. I den 
vedlagte skissa til plan, vedlegg 4, er dette innarbeidd. 

Kontrollutvalet bør bruke tid på prioriteringsprosessen. Planen vil bli oppdatert med dei 
prioriteringane kontrollutvalet gjer i møter, før den vert send over til kommunestyret for 
sluttbehandling.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere planen med prioriteringane som 
utvalet kom fram til i dette møtet, samt oppdatere oversikta over innkomne 
innspel. 

 
 
SANDNES, 27.06.2016 

 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Overordna analyse - Bjerkreim 2016 
 
Innkomne innspel til plan for forvaltningsrevisjon 
 
Matrise for prioritering av innspel til plan for forvaltningsrevisjon (konsekvensanalyse) 

 
Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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29/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 

 
Arkivsak-dok.  16/00162-14 
Arkivkode.  144  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 29/16 

 
 
Bakgrunn 
Årleg gjennomføring av systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og 
verknader ut frå kommunestyrets vedtak og føresetnader (forvaltningsrevisjon) er ei lovpålagt 
oppgåve for kontrollutvalet. 1 Det same er utarbeiding av ein plan for forvaltningsrevisjon for 
kvar valperiode. 2 

Kontrollutvalet har laga plan for forvaltningsrevisjon for inneverande periode som ligg ved 
saka. Det same gjer overordna analyse av Bjerkreim kommune som er utarbeidd av Rogaland 
Revisjon. utarbeiding av analysen. Den overordna analysen er og lovpålagt, er eit vedlegg til 
planen.  

Saksutgreiing 
Kontrollutvalet har i arbeidet med planen gjennomført samtalar med politisk og administrativ 
leiing i kommunen kor dei har fått innspel til aktuelle prosjekt. Med utgangspunkt i desse 
innspela og overordna analyse, har kontrollutvalet føreteke ei prioritering som er lagt inn i 
planen.  

Kontrollutvalet har budsjettramme til å årleg gjennomføre ein forvaltningsrevisjon i året. 
Budsjettet skal i hht forskrift om kontrollutvalg § 9 vera tilstrekkelig til å gjennomføre minst 
ein årleg forvaltningsrevisjon.  

Det kan skje endringar undervegs i perioden som gjer at eit prioritert prosjekt ikkje er aktuelt 
lenger, mens eit anna kan vera meir aktuelt. Lovreglane opnar også for at kontrollutvalet kan 
be kommunestyret om å delegera myndigheit, slik at utvalet sjølv kan rullera planen i plan-
perioden. Dette gir ein smidigare planprosess ved nødvendige oppdateringar. Dersom 
kontrollutvalet gjer endringar i planen er det naturleg at det vert sendt melding til 
kommunestyret om endringa. 

Planen skal gjelda i ein fireårsperiode frå 2017 fram til ny plan er ferdig mot slutten av 2020. 
Dette er ein lang periode, og kontrollutvalet vil derfor vurdera om det er behov for ei større 
oppdatering/rullering i perioden. 

Kontrollutvalet innstiller direkte til kommunestyret i denne saka.  
 
  

                                                 
1 Kommunelovens § 77.4, jfr. forskrift om kontrollutvalg § 9. 
2 Forskrift om kontrollutvalg § 10 
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KONTROLLUTVELT INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA SLIKT 

VEDTAK: 
 

Kommunestyret i Bjerkreim vedtar den framlagde Plan for forvaltnings-
revisjon i tråd med kontrollutvalets vedtak. 

Kontrollutvalet vert delegert myndighet til å oppdatera planen dersom det 
vert naudsynt i perioden. Oppdatert plan vert sendt kommunestyret til 
orientering. 

 
 
SANDNES, 27.06.2016 

 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg: 
Utkast til plan for forvaltningsrevisjon  

 
Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.  
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30/16 Endring av vedtak i sak 3/16 vedr forvaltnings-

revisjon Skulemiljø II  
 
Arkivsak-dok.  13/00301-52 
Arkivkode.  217  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 30/16 

 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalet i Bjerkreim behandla i møte 15.02.2016 sak om Orientering frå revisor om 
status forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet II. Revisor bad kontrollutvalet avklare korleis 
revisjonen skulle avgrensas, om revisor berre skulle sjå på nye saker eller om ein og skulle så 
om det var utvikling i gamle saker.  

I protokollen vart det under møtebehandling teke med fyljande: «Senior forvaltningsrevisor 

orienterte om status. I samanheng med orientering føreslo revisor å avgrense oppfylgings-

rapporten til å berre omfatte nye saker. Kontrollutvalet var einige i denne avgrensinga.» 

Protokollen var lagd fram for godkjenning i møtet 25.04.2016  vart samrøystes vedteken utan 
merknader på denne sak. I juni var sekretariatet i ein e-post, gjort merksam på at kontroll-
utvalet var ueinig i formuleringa i protokollen15.02.2016. Denne eposten vart sen i 
samanheng med gjennomlesing av protokollen frå møtet 06.06.2016.  

Sekretariatet gjorde merksam på at protokollen etter at protokollen var godkjent i møtet 
25.04.2016, kunne denne ikkje endrast. Men sekretariatet kunne legge fram ein ny sak der 
kontrollutvalet gjorde om vedtaket 

Saksutgreiing 
Ein protokoll, kan berre endrast før den de er vedteken. Sekretariatet har rutine på å sende 
protokollen til alle medlemmene i utvalet med ein kort svarfrist. Dette gjer me, for å få rette 
opp eventuelle feil før med sendar ut protokollen.  

I påfølgande møte vert protokollen lagd fram for formell godkjenning. Om kontrollutvalet då 
har merknader vil me notere dette under behandling, og kan då rette protokollen i samsvar 
med dette etter møte. Me vil og då legge dette til i vedtaket.  

Når kontrollutvalet etterpå vedtar protokoll, er denne låst og kan ikkje endrast. Om kontroll-
utvalet i ettertid ser at vedtaket ikkje var rett, kan dei be om ein ny sak, slik som denne, kor 
utvalet fattar eit nytt vedtak. Det nye vedtaket vil då erstatte det gamle.  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Når det gjeld avgrensing av forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet II, vil 
kontrollutvalet i Bjerkreim at revisor ser både på nye saker og eventuell 
utvikling i gamle saker.  
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SANDNES, 27.06.2016 

 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

 
 

Saksliste 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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31/16 Møteplan 2017  

 
Arkivsak-dok.  16/00159-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 31/16 

 
 
Bakgrunn  
Med utgangspunkt i møteplan for 2016 har sekretariatet laga eit forslag til møteplan for 2017. 
Normalt har kontrollutvalet 4 – 5 møter i året.  

Saksutgreiing  
I forslaget til møteplan legg me opp til 5 møter, 3 møter om våren og 2 om hausten. Møter 
kan avlysast dersom det er liten saksmengde. Det er òg mogleg å ha ekstra møter om det er 
behov.  

På møtet i april skal kontrollutvalet behandla årsrekneskapen. Dette møtet må difor tilpassast 
kommunen sin møteplan, då formannskapet i følgje forskrifta må kjenne kontrollutvalet si 
uttale om årsrekneskapen før dei innstiller til kommunestyret. I møteplanen har vi førebels 
satt inn 24. april, men dette kan bli endra når kommunen sin møteplan er vedteken. Vi vil då 
gje beskjed om dette så snart vi vert kjent med møtedatoane.  

Møtedag har vore måndag, og møtetidspunkt kl. 08.30. Møtedatoar og dagar skal tilpassast 16 
andre utval, slik at det kan vere vanskeleg å endre på denne. Dersom utvalet likevel 
føretrekker ein annan dag, vil me strekke oss så langt me kan for å få dette til. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar følgjande møteplan for 2017: 
Dag Dato Tidspunkt Kommentar  
Måndag 06.02.2017 08:30  
Måndag 24.04.2017 08:30 Kan bli endra 

Måndag 12.06.2017 08:30  
Måndag 11.09.2017 08:30  
Måndag 13.11.2017 08:30  

 
 
 
SANDNES, 27.06.2016 

 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 
 

 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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32/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 

 
Arkivsak-dok.  16/00169-2 
Arkivkode.  151  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 32/16 

 
 
Bakgrunn:  
Kontrollutvalet har eit lovpålagt ansvar for å utarbeida forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Sidan kontrollutvalet er direkte underlagt kommunestyret, skal 
kontrollutvalets budsjettvedtak i tråd med forskrift leggast fram for kommunestyret i samband 
med behandling av kommunens samla budsjett for 2017.  

Budsjettet skal omfatta alle utgifter forbundne med kontrollutvalet sitt arbeid. Kontrollutvalet 
blir derfor å sjå på som ei ”avdeling” i kommunen med budsjettansvar for eige budsjett. Dette 
inneber òg eit ansvar for rekneskap og rekneskapsoppfølging.  

Saksutgreiing:  
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegg kommunen å ha ei 
forsvarlig revisjonsordning og eit uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfattar derfor 
lovpålagte oppgåver.  

Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovudpunkt; utgifter til utvalsarbeidet, kjøp av revisjons-
tenester og sekretariat.  

Kontrollutvalets utgifter  
Kontrollutvalets utgifter består av møtegodtgjersle til kontrollutvalets medlemmer, utgifter til 
kjøring/ transport, kurs m.m. Utvalets medlemskap i FKT hører også med her, dette er ein 
kontingent som påløper årlig så lenge kommunen er medlem. Sekretariatet har ikkje mottatt 
meldingar frå Bjerkreim kommune om endringar i godtgjørsler el. Budsjettet er justert ned 
med ca 3.000 kr  Etter endringar i IKS-lova pr. 1. jan. 2014 er det kun denne delen av 

budsjettet som kan endrast av kommunestyret, sjå nedanfor. 

Revisors budsjettforslag:  
Bjerkreim kommune er medeigar i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS, og 
kjøper derfor sine revisjonstenester frå dette selskapet. Sekretariatet har mottatt forslag til 
budsjett frå revisor, som vert behandla i styre og representantskap i hhv. august og september. 
Når budsjettet er vedtatt i representantskapet, er det bindande for kommunen. Evt. endringar 
må derfor tas via kommunens representant i representantskapet.  

Revisors budsjett omfattar i grove trekk utgifter til vanlig rekneskapsrevisjon, attestasjonar, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i tråd med planar vedtatt av kommunestyret, samt 
oppmøte i kontrollutvalet. Det vert vist til eige vedlegg frå revisor for oversikt over kva som 
er forventa brukt til dei forskjellige føremåla. Revisor har i sitt budsjettforslag foreslått ei 
auke på kr 20.500. 
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Sekretariatets budsjettforslag:  
Bjerkreim komme er medlem i det interkommunale § 27-samarbeidet Rogaland Kontroll-
utvalgssekretariat, og kjøper kontrollutvalet sin administrasjonstenester her. Sekretariatet sitt 
budsjett med fordeling av grunnbeløp til kommunane vart godkjent av styret den 2. sept. 
2016. Budsjettet i eit § 27-samarbeid som er eige rettssubjekt vert fastsett av styret i 
samarbeidet og følgjer elles dei same reglane som for interkommunale selskap, dvs. at det 
ikkje kan endrast av samarbeidskommunane. 
 
Det er i år ei samla auke i budsjettet på kr 5000,-. Samarbeidet skal drivast etter sjølvkost-
prinsippet, og endeleg betaling til kommunane vert i tråd med vedtektene gjort ved 
rekneskapsavslutning. Fram til nå har det enten ført til tilbakebetaling av overskot eller at 
styrets vedtekne budsjett har vore tilstrekkelig.  

Samla budsjettforslag  
Samla sett vert det føreslått eit budsjett på kr. 558.000 kr. eksklusiv meirverdiavgift. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 
2017 på kr. 558 000,- ekskl. mva.  

 
 
SANDNES, 27.06.2016 

 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2017  
 
RR Budsjett 2017 Bjerkreim kommune 

 
Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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33/16 Rekneskap for kontroll og tilsyn pr 31. juli 2016 

 
Arkivsak-dok.  16/00171-11 
Arkivkode.  212  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 33/16 

 
 
Bakgrunn:  
Som ein konsekvens av kontrollutvalets ansvar for å legga fram årlege budsjettforslag for 
kontroll og tilsyn (eiga sak) følgjer også ansvar for budsjettoppfølging overfor eige budsjett.  

Rapporten baserer seg på mottatte opplysningar frå Bjerkreim kommune pr. 31.07.16, revisors 
tertialrapport pr. 31.07.16 (vedlegg) og sekretariatets rekneskap pr. 31.07.2016.  

Saksutgreiing:  
Kommunen rapporter tertialvis, og 2. tertial er pr. 31.08. Revisor rapporterer imidlertid alltid i 
samband med oversending av budsjettforslaget for komande år, som er pr. 31.07. 
Rekneskapsoversikta er derfor sett opp pr. denne datoen. Gjennomsnittlig forbruk pr. 31.07. 
ligg på ca. 58,33% av budsjettet. For revisor vil det likevel variera i løpet av året, då nokre 
periodar er meir arbeidsintensive enn andre. Sekretariatet fakturer i 3 terminar, og 
rekneskapsoversikta frå kommunen vil difor vise eit forbruk på ca. 2/3 av årsbudsjettet. På 
dette tidspunktet vil oversikta frå revisor gje det rettaste bildet av forbruket innafor dette 
området, då det viser faktisk forbruk i perioden. Kommunens oversikt viser kva som er postert 
i rekneskapet pr. 31.07.2015. Det kan derfor vera rekningar som ikkje er postert eller 
fakturaer som ikkje er sendt på rapporteringstidspunktet.  

Når det gjeld utgifter til sekretariat viser kommunens rekneskap 74.000,- som stemmer med 
det som sekretariatet har fakturer. På årsbasis vil utgiftene til kjøp av sekretariatstenester 
stemme med budsjettert utgift.  

Revisors oversikt viser at det er brukt meir enn gjennomsnittet, både på det som er oppgitt frå 
kommunen. Rekneskapsoversikt frå kommunen viser at alle fakturer frå revisor registrert på 
rapporteringstidspunktet. 

Samla forbruk litt under gjennomsnittet både på kommunens eigen rapportering og når ein tar 
omsyn til selskapa sine eigne rekneskap.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr.  
31.07.16 til orientering.  
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SANDNES, 27.06.2016 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 31.07.2016 

 
Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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34/16 Revisor si uavhengighetserklæring 2016 

Arkivsak-dok.  16/00156-3 
Arkivkode. 026 
Saksbehandlar. Leni Tande 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 34/16 

Bakgrunn 
Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar § 15 pålegg oppdragsansvarlig revisor 
årlig og elles ved behov å gi ei skriftlig vurdering av si uavhengigheit til kontrollutvalet.  

Saksframstilling 
Sekretariatet har mottatt vedlagte erklæring frå revisor, som er ei eigenerklæring om revisor 
sin uavhengigheit i forhold til Bjerkreim kommune.  

Ifølge kommunelovens § 79 skal den som gjer revisjon for ein kommune ikkje ta oppdrag for 
kommunen dersom revisor eller revisor sine nærståande har ei slik tilknyting til kommunen at 
den kan svekka revisor sin uavhengigheit og objektivitet. I tillegg seier §§ 13 og 14 i 
forskrifta kva for krav som skal stillast til revisor for å vera uavhengig, og kva for 
avgrensingar som finst for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget.  

Som det går fram av kommentarane til § 15, stilles det same krav om uavhengigheit og 
objektivitet både til oppdragsansvarleg revisor og til oppdragsansvarleg revisor sine 
medarbeidarar. Men kravet om dokumentasjon i forhold til kontrollutvalet (eigenerklæring), 
gjeld bare oppdragsansvarleg revisor. Erklæringa skal som nemnt gis årleg, dersom det ikkje 
ligg føre tilhøve som tilseier at erklæringa må gis hyppigare.  

Erklæringa er gitt på revisor sitt eige ansvar, og skal ikkje godkjennast av kontrollutvalet, men 
tas til orientering.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor si uavhengighetserklæring 2016 til 
orientering 

SANDNES, 15.08.2016 

Leni Tande 
Førstekonsulent 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring  Bjerkreim 

Saksliste 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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35/16 Statusoversikt september 2016  

 
Arkivsak-dok.  16/00290-11 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 05.09.2016 35/16 

 
 

Bakgrunn 
Statusoversikten er kontrollutvalet sitt verktøy til å fylgje saker som går over fleire møter. 
Dette gjelder forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som fylgjast frå de vert bestilt og til 
dei er endeleg følgde opp. Men òg andre type saker som krev oppfølging kan verte tekne med 
i oversikta. Oversikta vert oppdatert til kvart møte. 

Saksutgreiing 
Saka skal for det første gje kontrollutvalet oppdatert oversikt over status på dei enkelte 
sakene. Når saken er ferdigbehandla, vert de ståande slik at utvalet har oversikt over kva som 
er gjort i perioden.  

Under denne saka kan kontrollutvalet òg ta opp spørsmål i tilknyting til sakene. Det vert òg 
lagt opp til at revisor under denne saken kan gje utvalet orientering om status på prosjekter dei 
arbeider med, og avklare endringar om dette er nødvendig.  

Endringar til dette møtet: 
Selskapskontrollen med forvaltningsrevisjon Lyse AS vert følgd opp i dette møtet og over 
send kommunestyret til orientering  
Kontrollutvalet har mottatt overordna analyse selskapskontrollar som vert presentert i møtet. 
Kontrollutvalet behandlar i dette møtet plan for selskapskontroller 2017 – 2020. Planen vert 
send vidare til kommunestyret for sluttbehandling. 
Kontrollutvalet ferdigbehandlar plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Planen vert send 
vidare til kommunestyret for sluttbehandling. 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikt september 2016 til orientering.  
 
 
SANDNES, 27.06.2016 

 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Statusoversikt kontrollutvalget sine saker september 2016 

 
 Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.  
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Arkivkode : 217 


Saksnr. : 16/00290 


Statusoversikt kontrollutvalget sine saker september 2016 


 


 


Saker1 frå bestilling til behandling i kontrollutvalet 


Forvaltningsrevisjonar 
Vedtatt 


sett i gang 
Estimert 
tidsbruk 


Status/for-
venta ferdig 


Merknader 


1. Skulemiljøet i Bjerkreim II 01.06.2015 150 timar  Utsett til våren 2017, jfr.  vedtak sak 13/16 


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


Selskapskontrollar 
    


1. Eigarskapsforvaltning 25.11.2013 150 timar 2016 Vente klar til fyrste møte i 2017 


Andre saker    
 


1. Overordna analyse selskapskontrollar 23.02.2015 
 


05.09.2016 Vert behandla i dette møtet  


2. Plan Forvaltningsrevisjon 2017–2020    05.09.2016 Vert behandla i dette møtet  


3. Plan Selskapskontroll 2017–2020   05.09.2016 Vert behandla i  dette møtet  


Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Planlagt 


følgd opp 
Kommentarar 


1.       


Selskapskontrollar      


1. Lyse AS (SK m/FR) 08.09.2014 07.09.2015 Kst: 23.09.2015 05.09.2016 Følges opp i dette møtet  


Andre saker til oppfølging      


1. Overordna analyse 23.02.2015 15.02.2016   
Vedlegg til plan forvaltnings-
revisjon 


Saker som er avslutta 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Følgd opp 
av K.utv. 


Kommentarar 


1. Dalane Miljøverk IKS 07.04.2014 20.04.2015 Kst: 23.09.2015 25.04.2016  


Selskapskontrollar      


2.       


Andre saker til oppfølging    
  


1.       


 


 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 


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





		Saker  frå bestilling til behandling i kontrollutvalet

		Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging

		Saker som er avslutta






Sannsynlighet 


Konse-
kvens 


  


Stor 
Stor konsekvens, 


liten sannsynlighet 
Stor konsekvens 


Stor sannsynlihget 


Liten 


Liten konsekvens 
Liten sannsynlighet 


Liten konsekvens 
Stor sannsynlighet 


   


  Liten Stor 
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Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Arkivkode : 212 


Saksnr. : 16/00171 


Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 31.07.2016 


 


 


  


Ansvar 110 / Teneste 1100 -  
Revisjon og kontrollutval 


Vedteke 
budsjett 


2016 
Forbruk 2. 


Tertial % 


1080 Fast godtgjersle 70 000  38 842  55,5 % 


1099 Arbeidsgjevaravgift 10 000  5 477  54,8 % 


1100 Kontormateriell 0  3 400  
 1115 Matvarer 2 000  


  1120 Samlepost anna forbruksmateriell 2 000  
  1150 Opplæring kurs 25 000  
  1160 Reiseutgifter oppgåvepliktige 0  
  1171 Reiseutlegg 0  
  1195 Avgifter, gebyr lisensar mv. 5 000  
  1429 Meirverdiavgift utanfor loven 9 000  
  1729 Kompensasjon moms drift -9 000  
  


 


Utgifter kontrollutvalet 114 000  47 719  41,9 % 


1350 Kontrollutvalssekretariatet  110 000  74 000  67,3 % 


1375 Revisjonen (sjå oversikt nedanfor) 312 000  163 780  52,5 % 


1429 Meirverdiavgift utanfor loven 115 000  59 445  
 1429 Meirverdiavgift utanfor loven -115 000  -59 445  
 


 
Budsjettramme kontroll og tilsyn 536 000  285 499  53,3 % 


     


     


     


     


 
Oversikt frå Rogaland Revisjon IKS 


Vedteke 
budsjett 


2016 
Forbruk 2. 


Tertial % 


 


Regnskapsrevisjon, attestasjonar mm. 197 600  127 300  64,4 % 


 


Forvaltningsrevisjon/selskapskontrollar. 114 400  36 480  31,9 % 


 


Sum revisjonens oversikt 312 000  163 780  52,5 % 


 


 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 
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Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 
 


 


 


 


 


 


 


Vedtatt av kommunestyret i den … … 2016 


Noen de kommunale selskapene i regionen  
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Innleiing 
Kommunane har i aukande grad valt å bruka fristilte organisasjonsmodellar som selskap, samarbeid, 


stiftingar ol, for å løysa ulike kommunale oppgåver. Utviklinga synes å fortsetta i retning av auka 


bruk av fristilte organisasjonsformer. Dette gjer at organiseringa av den kommunale verksemda blir 


meir kompleks og fragmentert, og inneberer nye utfordringar både når det gjeld styring, kontroll og 


tilsyn.  


På bakgrunn av denne utviklinga har kommuneloven (KL) gitt kontrollutvalet ansvar for «å påse at 


det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm»1. Dette må sjåast i 


samanheng med bestemminga om kontrollutvalet og revisor sin innsynsrett i selskap som er heil-


eigde av kommunar2. Nærmare bestemmingar om korleis kontrollutvalet skal utøva dette ansvaret 


er omtala i kontrollutvalsføreskrifta3.  


Det er kontrollutvalet som ifølge KL har ansvar for å sjå til at det vert gjennomført  selskapskontroll. I 


dette ligg det at kontrollutvalet har ansvar for at det vert utarbeidd ein plan for gjennomføring av 


selskapskontroll. Vidare har kontrollutvalet ansvar for å bestilla den/dei selskapskontrollar som etter 


planen skal gjennomførast. Det er kommunestyret sjølv som vedtar planen. Planen gjeld for 


kommunestyreperioden 2017 – 2020, eller til ny plan ligg føre. 


Avgrensing – organisasjonsformer som faller helt utanfor planen, 
men er omfatta av andre planer 
Kommuneloven har eit reglesett for oppretting av organisasjonsformar som kan sjåast på som eigne 


forvaltningsorgan, men som likevel inngår i kommunes organisasjon. Desse vil falle utanfor om-


grepet selskapskontroll, då kommunestyret sjølv er eigarorgan. Det betyr at kontrollutvalet har fullt 


innsyn etter kommuneloven sine bestemmingar og derfor kan gjennomføra forvaltningsrevisjon på 


lik linje som for andre verksemder i kommunen. Desse organisasjonsformane må derfor takast med  


i plan for forvaltningsrevisjon. Dette gjeld: 


- kommunale føretak (KF)4,  


- interkommunalt samarbeid etter KL § 27 som ikkje er eigne rettssubjekt5,  


- vertskommunesamarbeid, KL § 28 a.6.  


Avgrensing –organisasjonsformar som fell heilt utanom 
Stiftingar er ein organisasjonsform som er sjølveigande, og formelt ikkje har eigarar som kan ha 


direkte styring med stiftinga. Heller ikkje stiftaren (for eksempel kommunen) har rettsleg sett eit 


slikt styringshøve. Eit vedtak fatta i stiftinga sitt styre er endeleg og kan ikkje gjerast om av eit 


kommunalt organ. Ein kommunal stiftar kan legga rammer for stiftinga si verksemd ved utarbeiding 


                                                        
1  Kommunelovens (KL) § 77 nr. 5.  


2  Innsynsretten er regulert i KL § 80, og omfattar Interkommunale selskap (IKS) og aksjeselskap som er helt ut eigd av kommunar og 
fylkeskommunar. I selskap som er deleigd av kommunar og fylkeskommar (dvs. med private eller statlige eigarinteresser) kan innsynsrett 
avtalast.  


3  Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04 har er eige kapittel 6 som omhandlar selskapskontroll.  


4  Kommunale foretak er omhandlet i KL kapittel 11. 


5  Interkommunalt samarbeid, som ikke er egne rettssubjekt, er omhandlet i KL § 27 


6  Vertskommunesamarbeid er omhandlet i KL § 28. 
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av stiftinga sine vedtekter7. Det kan vera ein krevjande prosess å endra vedtektene på eit seinare 


tidspunkt. På grunn av det avgrensa høvet kommunen har for styring og kontroll, bør kommune-


styret og kontrollutvalet vera spesielt merksame ved bruk av denne organisasjonsforma. 


Med mindre kommunen har lagt inn rammer som opnar for kontroll/tilsyn i stiftinga si vedtekter, 


skal stiftingane ikkje inn i plan for selskapskontroll. 


Selskapskontrollens innhald og føremål 
I følgje regelverket består selskapskontrollen av to element: obligatorisk eigarskapskontroll og 


eventuell forvaltningsrevisjon i selskapet, som er valfri. 


Det som ligg i dei to elementa er: 


 Obligatorisk eigarskapskontroll – består i å sjå på korleis kommunens eigarinteresse i 


selskapet vert utøvd, og om utøvinga er i tråd med kommunestyrets vedtak og føresetnader. 


Kontrollen omfattar alle selskap der kommunen har eit eigarskap. Denne kontrollen går i 


liten grad på sjølve selskapet, bortsett frå å sjå til at det er rutinar for styrets rapportering til 


selskapets eigarorgan. 


Eigarskapskontrollen omfattar følgjande:  


 kontroll ved selskapsetableringa 


 kontroll av at kommunestyret har etablert tydelige føringar for eigarskapa sine 


 kontroll av at kommunen har rutinar for å følgje opp og evaluerer eigarinteressene 
sine (f. eks. eigarskapsmelding, overordna eigarskapsstrategiar og generelle rutinar) 


 kontroll av at den som tek vare på kommunens eigarinteresse opptrer i samsvar med 
kommunens vedtak og føresetnader (forvaltninga av kommunens eigarinteresser. Eit 
element er spørsmål til alle eigarrepresentantane i dei enkelte selskapa kommunen 
eig) 


 Forvaltningsrevisjon i selskapet – Dette er ein frivillig og ikkje lovpålagt del av selskaps-


kontrollen. På same måte som ved ordinær forvaltningsrevisjon, skal forvaltningsrevisjon i 


tilknyting til selskapskontroll byggja på vurdering av risiko og vesentlegheit, og bør om mulig 


tas inn i plan for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskapet kan bare gjennom-


førast dersom kommunen er sikra innsynsrett gjennom KL 80 eller har vedtektsfesta rett til 


innsyn. Kontrollutvalet kan også skriva til alle private eigarar for å be desse om samtykke til 


innsyn. Dersom innsynsretten ikkje er sikra vil ein forvaltningsrevisjon bare kunne omfatta 


opne kjelde, og vil dermed i større grad vera ei faktainnsamling enn ein forvaltningsrevisjon. 


Forvaltningsrevisjon vil vera særleg aktuelt i selskap som produserer velferdstenester på 


vegne av kommunen. Forvaltningsrevisjon omfattar følgjande:  


 kontroll med at selskapet etterlever dei lovar/reglar selskapet er underlag (kan vera 
Lov om offentlege anskaffingar/arkivlov/forvaltningslov/særlovar m.m.) 


 systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut 
frå kommunestyrets vedtak og føresetnader (kontroll av aktiviteten i selskapet)  


Forvaltningsrevisjon skal utføres i tråd med kap.3 i forskrift om revisjon og i tråd med god 


kommunal revisjonsskikk. Her inngår m.a. risiko- og vesentlegvurderingar som ein viktig del.  


                                                        
7  NOU 1995:17, kap. 5.4. 
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Eigarskapskontroll 
Kontroll med korleis kommunen utøvar sitt eigarskap er som nemnt det lovpålagde hovudelementet 


i selskapskontrollen. Eigarskapskontrollen famnar alle selskap som kommunen deltek i . 


Kva som er omfatta av eigarskapskontrollen 
Følgjande selskap/organisasjonsformar er omfatta av eigarskapskontrollen: 


1. Interkommunale selskap etter IKS-lova 


2. Aksjeselskap som er heileigd av kommunale aktørar 


3. Aksjeselskap (AS/ASA) deleigd av kommunale aktørar 


4. Samvirkeføretak  


5. Stiftelsar dersom innsyn er vedtatt 


6. Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 som er eige rettssubjekt 


Formål med eigarskapskontrollen: 
Hovudformålet med eigarskapskontrollen er å kontrollera om den utøvar kommunen sine eigar-


interesser i selskap gjer dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og føresetnader.  


Dette omfattar: 


 Sjå til at kommunen har etablert tydelege føringar for eigarskapa sine. Føringane bør vera 


skriftleg dokumentert t.d. gjennom eigarskapsmelding og eventuelt konkrete eigarstrategiar 


for det enkelte selskap.  


 Sjå til at kommunen har etablert rutinar for å føre kontroll med sine eigarinteresser i 


selskapa. Dette gjeld både oppfølging og evaluering av eigarinteressene. 


 Sjå til at det er etablert skriftlige rutinar for kommunestyret si oppfølging av kommunen sin 


eigarrepresentant, og at desse vert etterlevd. Rutinane bør omfatta drøftingar med eigar-


representant i forkant av eigarmøte og rapportering til kommunestyret. Kommunen bør også 


ha etablert rutine for opplæring av eigarrepresentantane. 


 Sjå til at eigarrepresentanten tek vare på kommunens interesser i selskapet i tråd 


kommunestyret sine vedtak og føresetnader, nedfelt i ovannemnde dokumentasjon.  


 Sjå til at eigarorganet i selskapet har etablert gode rutinar for skriftlig kommunikasjon 


mellom eigarorgan og styret i selskapet.  


Både i IKS- og aksjelovgiving er styret ansvarleg for selskapet sine forretningsmessige disposisjonar. 


Selskapskontrollen skal ikkje omfatta kontroll av styret sitt arbeid, men fokusera på korleis eigar 


opptrer i selskapsorgana (representantskap eller generalforsamling).  


Utføring av eigarskapskontrollen 
Obligatorisk selskapskontroll bør vurderast gjennomført samla for alle selskapa der Bjerkreim 


kommune har eit eigarskap, dvs. at eigarskapskontrollen òg omfattar også selskap der det ikkje er 


aktuelt å gjennomføra forvaltningsrevisjon.  


Eigarskapskontrollen bør gjennomførast minst ei gong i valperioden. I tillegg bør kontrollutvalet 


følgje med i endringar i eigarskapsmelding og eigarstrategi for det enkelte selskap som kommunen 
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er medeigar i. Dersom det skjer større endringar bør kontrollutvalet vurdera om det er behov for ei 


revidering/oppdatering av eigarskapskontrollen. 


 Obligatorisk eigarskapskontroll av Bjerkreim kommune vert levert i 2017. 


Status for Bjerkreim kommunes eigarskapsmelding/eigarstrategiar 
Bjerkreim kommune har utarbeidd eigarskapsmelding i 2012.  


Forvaltningsrevisjon i selskap 
Forvaltningsrevisjon i selskapa kan bare utførast i selskap der kontrollutvalet har innsynsrett etter KL 


§ 80, sjå kommentar i avsnittet Selskapskontrollens innhald og føremål, punktet forvaltningsrevisjon 


i selskapet ovanfor. I tillegg vil den omfatta selskap som ikkje er nemnt i § 80, men der kommunen 


gjennom vedtektene i selskapet har sikra kontrollutvalet innsyn.  


For alle andre selskap vil kontrollutvalet bare kunne gjennomføra «forvaltningsrevisjon» basert på 


opne kjelder.  


Forvaltningsrevisjon i selskap er ikkje lovpålagt og derfor ei valfri oppgåve. Dersom kontrollutvalet 


vel å gjennomføra forvaltningsrevisjon må dette og skje på bakgrunn av ei risiko og 


vesentlegvurdering som for alle andre forvaltningsrevisjonar.  


Forvaltningsrevisjonar i selskap bør ideelt sett tas med i plan for forvaltningsrevisjon, men det kan 


vere årsaker som gjer at dette ikkje er praktisk mogleg. En viktig grunn til dette er at grunnlaget for å 


gjere ei vurdering av om forvaltningsrevisjon i eit selskap er aktuelt normalt vil koma i kjølvantet av 


ein eigarskapskontroll.  


Forvaltningsrevisjon i selskap 
Føremålet med forvaltningsrevisjon i selskap kan vera: 


1. Sjå til at selskapet opptrer i samsvar med eigaranes mål og strategiar med selskapet. Mellom 


anna at selskapet ikkje startar opp aktivitetar utan at dette er klarert med eigarane, dersom 


selskapet ikkje er gitt myndigheit til dette. 


2. Sjå til at selskapet driver i tråd med regelverk som gjeld for deira verksemdsområde, samt 


generelle regelverk for kommunal sektor i den grad desse er aktuelle for selskapet.  


3. Sjå etter om selskapet har nødvendige produktivitet og effektivitet og måloppnåing.  


Bestilling av forvaltningsrevisjon bør så langt det er mogleg og ønskeleg gjennomførast i samarbeid 


med kontrollutvala i dei andre eigarkommunane.  


Prioritering av selskapskontroll i den komande perioden: 
Bjerkreim kommune sitt eigarskap i aktuelle selskap er stort sett eit samarbeid med andre 


kommunar. Det betyr at det vanlegvis er andre eigarkommunar set i gang eit prosjekt som Bjerkreim 


vert spurd om å delta i. Til vanleg vert slike prosjekt sett i gang av dei største eigarane.  


I førre periode vart det gjennomført forvaltningsrevisjon i Lyse AS, som Bjerkreim deltok i.  
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Rapportering og oppfølging av gjennomført selskapskontroll 
Rapport frå obligatorisk eigarskapskontroll vert lagt fram for kommunestyret for endeleg vedtak.  


Rapport om forvaltningsrevisjon i selskap bør behandlast på same måte som andre forvaltnings-


revisjonar, med direkte rapportering til kommunestyra. 


I den grad rapporten innehelder konkrete anbefalingar til eigarane (eigarskapskontrollen) eller 


selskapet (forvaltningsrevisjon) vil rapporten bli følgt opp av kontrollutvalet, og sak ang. oppfølging 


vil bli vidaresendt kommunestyret. 
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Oversikt over Bjerkreim kommune sitt 
eigarskap i selskap  


Selskap med eigarskapskontroll og som fell inn under KL § 808  


INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS) 


Dalane Miljøverk IKS 


Dalane Energi IKS 


Interkommunalt Arkiv IKS 


Rogaland Revisjon IKS 


INTERKOMMUNALE SAMARBEID (§ 27) 


Dalane Friluftsråd 


Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


AKSJESELSKAP (AS) 


Uninor AS 


Lyse AS9  


Selskap med eigarskapskontroll som ikkje er nemnde i KL § 8010 


AKSJESELSKAP (AS) 11 


Magma Geopark AS 


ANDRE SELSKAPSFORMER  


Biblioteksentralen SA  


KLP - Kommunal lands-pensjonskasse (gjensidig forsikringsselskap)  


Landbrukssenteret SA (Helleland) 


Opplæringskontoret i Dalane SA 


                                                        
8 I tillegg til å gjennomfører eigarskapskontroll kan ein i desse selskapa velje å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Alle desse selskapa fell inn 


under KL § 80  


9 Lyse har fleire selskap som dei eig saman med statleg verksemder og/eller private. Desse selskapa fell utanfor KL § 80, og det kan ikkje gjerast 
forvaltningsrevisjon utan at dette er nemnd i vedtektene eller etter avtale. 


10 Når selskapet ikkje fell inn under KL § 80, kan ei berre gjennomføre selskapskontroll basert på opne kjelder. Unntaket er der kommunen i 
selskapet sine vedtekter har sikra kontrollutvalet innsynsrett i selskapet.  


11 I desse selskap er det private aktørar.  
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Denne analysens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte og administrasjo-


nen i kommunen.  


 


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


interesserte.  


 


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


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


hold kommer frem. 
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Oversikt over lovhjemler 


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


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


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


stemmelser om selskapskontroll fremkommer av kontrollutvalgsforskriften. 


 


Kontrollutvalgsforskriften § 13 (vår utheving) 


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


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


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


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


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


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


gere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


 


Selskapskontrollen i det enkelte selskap 


Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter (eierskapskontroll og forvalt-


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


 


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


 


 
 


 


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


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


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


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


skole, helseinstitusjon o.l.).  


 


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


sere sin egen virksomhet og tjenesteproduksjon på. Kommunalt foretak er en organisa-


sjonsform som er utformet med tanke på organisering av mer forretningspreget virk-


somhet, men hvor det allikevel er et ønske om å knytte virksomheten tettere opp til de 


sentrale kommunale organene.1 Formålet med etableringen kan være begrunnet i sær-


lovgivning eller ønsket om å skille ut utførerleddet. 


 


Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et mar-


ked med risiko- og konkurranseeksponering.  


                                                      
1 Kommunalt foretak avløste i sin tid den gamle organisasjonsformen kommunal bedrift i kommuneloven § 11. 
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IKS-formen kan anses godt tilpasset for virksomheter som håndterer kommunale opp-


gaver i egenregi for eierne (deltakerne) og hvor det ellers ikke er aktuelt med fortjenes-


te/utbytte (typisk virksomheter som driver med kultur, idrett eller under selvkostre-


gimet). Slike selskap opprettes gjerne når dette gir en effektivitet i kommunenes tjenes-


teproduksjon. Dersom det drives næring med fortjeneste/utbyttemuligheter i et IKS, 


vil dette ofte være skilt ut i heleide datterselskaper som er aksjeselskaper.  


 


Interkommunalt samarbeid gjelder selskaper til løsning av felles kommunale oppga-


ver. Dette står to steder i figuren. Dette skyldes at samarbeidet både kan være en del av 


kommunen eller et eget juridisk selskap (IS). Hvorvidt et interkommunalt samarbeid er 


et eget juridisk selskap, avhenger av selskapets selvstendighet i forhold til kommune-


ne.  


 


Samvirkeforetak, samkommune og vertskommune er egne organisasjonsformer. Sam-


virkeforetak er eid og styrt av medlemmene som har nytte av den virksomhet som dri-


ves. Det er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og fiskeri, men har vært 


lite brukt av kommunene. Samkommune er et forpliktende samarbeid inngått mellom 


to eller flere kommuner for å løse felles oppgaver. Det er nesten ingen kommuner or-


ganisert som samkommune og organisasjonsformen er på veg ut. Den ble opphevet av 


Stortinget i april 2016. Dette skyldes arbeidet med kommunereformen hvor kommune-


sammenslåing anses som et bedre alternativ enn samkommune. Vertskommune går ut 


på at flere kommuner overlater til en bestemt kommune – vertskommune – å utføre 


oppgaver for disse kommunene. Vertskommune er en del av kommunen.  


 


Opprettelsen av foreninger og stiftelser har ett eller flere bestemte formål. Dette kan 


være av humanitær, sosial, økonomisk eller annen art. 


 


 


De fleste kommunale selskapsdannelser er et resultat av en fellessatsing av kommune-


ne. Ofte vil det ligge flere motiver til grunn for at kommunene etablerer et foretak eller 


selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med andre. 


 


Motiver for kommunens eierskap i det enkelte selskap (selskapsdannelsen) og valg av 


selskapsform fremkommer av saksutredningene som i sin tid ble utarbeidet. Det sam-


me gjelder kommunens motiver for å gå inn på eiersiden i eksisterende selskaper. Det-


te siste vil kunne være aktuelt fra tid til annen. Eierne står ganske fritt i valg av sel-


skapsform. Aksjeselskapsformen er imidlertid lovkrav/anbefaling for en rekke typer 


virksomheter (energiproduksjon, arbeidsmarkedsbedrifter og bompengeselskaper).  
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Selskapsdannelsene begrunnes gjerne i fem ulike motiver. Vi har listet disse opp i ta-


bellen nedenunder. Motivene for etableringen av selskaper er imidlertid ofte sammen-


satte.  


 


Tabell 1 Kommunenes motiver for eierskap 


 


Motiver for eierskap (kommunale selskaper):  


 Finansielt motivert (økonomisk utbytte/redusert økonomisk risiko)  


 Effektivisering av tjenesteproduksjonen (fellesløsninger)  


 Samfunnsøkonomisk motivert (samfunnsøkonomiske resultater)  


 Politisk motivert (posisjonere kommunen/regionen) 


 Regionalpolitisk motivert (posisjonere regionen) 


 


Etablering av datterselskaper 


Datterselskap etableres gjerne som følge av at en ønsker å skille ut spesifiserte deler av 


virksomheten, hvor oppfølging med egne regnskaper og rapporteringer anses hen-


siktsmessig. Et annet forhold er at dette også skal motvirke kryssubsidiering. I tillegg 


kan det være risikomessige og skattemessige grunner. Oppretting av datterselskap fo-


retas av morselskapet, men må være hjemlet/tillatt iht. vedtekter/selskapsavtaler. Det-


te trenger ikke stå direkte. Det kan formuleres som at selskapet kan delta/investere i 


andre samarbeidspartnere/selskaper som har tilknytning til formålet. Eierne i morsel-


skapet vil normalt ikke godkjenne selve opprettingen. 


 


 


Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i 


andre lover enn kommuneloven samt interkommunale samarbeid etter kommuneloven 


og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskaper (AS), interkommunale 


selskaper (IKS), samvirkeforetak (SA) samt nevnte interkommunale samarbeid (IS). 


Samvirkeforetak er ikke nevnt i kommuneloven § 80 (se nedenfor) og de er nok derfor 


så langt ikke omfattet av innsynsbestemmelsen i kommuneloven.  


 


Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er kommunale foretak (KF), interkommunale 


samarbeid som ikke er egne rettssubjekt og vertskommuner. Slike virksomheter vil 


imidlertid kunne kontrolleres som en del av kommunen på samme måte som etat 


/avdeling e.l. og institusjon. Heller ikke foreninger og stiftelser er omfattet av regel-


verket om selskapskontroll ettersom de er selveide. Det kan likevel være innsynsrett 


her iht. vedtekter eller gjennom vilkår for kommunale tilskudd. 
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Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets 


omfang eller av hvem som er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan 


imidlertid bli påvirket av dette. 


 


Det vises her til kommuneloven § 80: 


I interkommunale selskaper, i interkommunale styrer2 og i aksjeselskaper der en kom-


mune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommu-


ner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommu-


nens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 


som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret 


og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kon-


trollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 


 


Vi kaller selskaper iht. kommuneloven § 80 for heleide selskaper. Andre selskaper kal-


ler vi deleide selskaper. I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere (typisk 


private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn etter lovreglene. 


Dette gjelder uansett hvor liten/stor de andre eiernes eierandeler er. I slike tilfeller må 


selskapskontrollen basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet inn-


syn etter særskilt avtale med de øvrige eierne. Innsynsrett kan en sjelden gang være 


regulert i selskapenes vedtekter.  


 


 
Foreninger og stiftelser3 er selveide, og eierstyring kan derfor i prinsippet ikke foretas. 


Begrepet «foreninger» omfatter mange forskjellige typer av sammenslutninger. Felles 


for dem alle er at det ikke er ett eget lovverk som regulerer «foreningsretten» eller de 


juridiske spørsmål knyttet til slike foreninger. For stiftelser et det utarbeidet ett eget 


lovverk. I stiftelsesloven § 7 er det bestemmelser om stiftelsestilsyn, som skal føre til-


syn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens ved-


tekter og stiftelsesloven. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre or-


ganer enn styre og daglig leder, jf. stiftelsesloven § 36. Her står det bl.a. at disse orga-


nene kan få tildelt myndighet til å velge/avsette styremedlemmer, føre tilsyn eller be-


slutte gransking av stiftelsen. 


 


                                                      
2 Interkommunale styrer er her interkommunale samarbeid som er eget rettssubjekt. 
3 En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse. Næringsdrivende stiftelser har nærings-
virksomhet som formål eller driver med næringsvirksomhet direkte eller indirekte, jf. stiftelsesloven § 4. Et legat er ikke 
så ulikt en stiftelse, men det er ikke noen selskapsform. Et legat har som formål å tildele midler fra en pengegave til per-
soner som oppfyller bestemte kriterier. 
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 Hvor viktig er selskapet for kommunens målsettinger? 


o Økonomisk bidragsyter til kommunen 


o Forvalter store verdier for kommunen 


o Leverer viktige kommunale tjenester 


o Oppnår et politisk mål for kommunen 


  


 Hvor stor risiko er det for at formålet med eierskapet ikke nås? 


o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og 


forutsetninger 


o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunenes eierstrategier og 


vedtatt eierstrategi for selskapet (for selskaper som har dette) 


o Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke 


gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 


o Risiko for manglende politisk styring med oppgaver/tjenester som utføres 


av selskapet på vegne av kommunene 


o Risiko for at selskapet ikke drives i tråd med lover og regler (herunder lov-


regler om offentlige anskaffelser, offentlighet og arbeidsmiljø/HMS) 


o Risiko for manglende åpenhet/meroffentlighet om selskapets virksomhet 


o Risiko for at tjenestetilbudet og de leverte tjenestene ikke er tilfredsstillende 


o Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 


o Risiko for at svake driftsresultater, store budsjettoverskridelser eller store 


investeringer medfører redusert avkastning/utbytte, økte kommunale til-


skudd til driften eller behov for kapitalinnskudd 


 


Det nevnes også risikoer vedrørende rolleblandinger/inhabilitet, samhandlingen mel-


lom selskaper i konsern og tilknyttede selskaper, praktisering av selvkostregler, skille 


mellom selvkostdel og næringsdel (herunder om kryssubsidiering), større investe-


ringer, deltagelse i andre selskaper og etablering av datterselskaper. 


 


Her er det listet opp mange ulike typer risikoer. Dette er generelle risikoer. Risikoene i 


punkt 2 (tabellene) tar for seg konkrete risikoer ut fra det som står i selskapenes siste 


årsberetninger, innspill fra rådmennene og ordførerne, informasjon fra den interkom-


munale eierskapsgruppen4 og vår egen informasjon. Men ved selskapskontroll av det 


enkelte selskap, vil alle risikoene være aktuelle som problemstillinger. 


                                                      
4 Den interkommunale eierskapsgruppen er administrativ og består av kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, 
Sandnes, Sola, Stavanger og Time, samt Rogaland fylkeskommune. Administrasjonene/rådmennene har her et løpende 
samarbeid. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging av selskaper med flere eiere, og bidrar til kom-
petanseoverføring knyttet til prinsipper og retningslinjer for deltakernes eierstyring. Eierskapspolitiske problemstilling-
er diskuteres og det utarbeides felles svar, brev og saksutredninger i saker på området. For selskaper som kommunene 
eier sammen, utarbeides det forslag til felles eierstrategier. Forslagene utarbeides i samråd med selskapene. 
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Vi har gjennomført følgende prosess: 


 Innhentet oversikt over kommunens eierskap (selskapene) 


o Dette gjelder både heleide og deleide selskaper 


 Utarbeidet oversikt over selskapene 


o Selskapenes formål (iht. BR-Registrene) 


o Selskapenes vesentlighet ut fra: 


 Vår vurdering av selskapenes betydning for kommunen 


 Innspill fra rådmennene og ordførerne 


o Risikomomenter i selskapene ut fra: 


 Selskapenes årsberetninger for 20155 


 Innspill fra rådmennene og ordførerne 


 Informasjon fra den interkommunale eierskapsgruppen 


 Vår kjennskap til risikoer vedrørende selskapene 


 På dette grunnlag har KU satt opp forslag til selskapskontroller (jf. punkt 3.2) 


 


 
Alle selskaper bør kontrolleres i løpet av en viss periode for å sikre at de forholder seg 


til lovregler (offentlighetsloven, lovregler om offentlige anskaffelser og andre lover 


som måtte være aktuelle). Det samme gjelder politiske vedtak og føringer for selskape-


ne. Disse forholdene er et risikoområde når en kommer langt nok ut eller bort fra 


kommunestyrene/fylkestingene. I punkt 2 har vi listet opp alle kommunens selskaper 


og i punkt 3.1 fremgår det hvilke av disse selskapene som har hatt selskapskontroller. 


 


 


Som nevnt foran i punkt 1.4 er kommunale foretak, interkommunale samarbeid som 


ikke er egne rettssubjekt, vertskommunesamarbeid, foreninger og stiftelser utenfor 


rekkevidden av selskapskontroll. Kommunale foretak, interkommunale samarbeid 


som ikke er egne rettssubjekt og vertskommunesamarbeid vil kunne kontrolleres som 


en del av kommunen på samme måte som etat/avdeling e.l. og institusjon, mens fore-


ninger og stiftelser kan kontrolleres dersom det er innsynsrett iht. vedtekter eller gjen-


nom vilkår for kommunale tilskudd.  


 


Kontrollutvalget vil i planperioden ta nærmere stilling til hvilke selskaper/virksom-


heter som her skal kontrolleres. Dette ligger under forvaltningsrevisjonen. 


 


                                                      
5 Spesielt styreberetninger (det som står om risikoer/utfordringer), de økonomiske resultater og revisors beretninger. 
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Foreslåtte lovendringer har betydning for rammevilkårene til kommunale selskaper. 


 


Det er på høring ny kommunelov med høringsfrist 06.10.16. Lovutvalget har her kom-


met med forslag til en del endringer vedrørende kommunale selskaper. 


 


Ny overordnet bestemmelse og nye samarbeidsformer 


Utvalget foreslår å ta inn en overordnet bestemmelse i loven (kapittel 17) som slår fast 


at kommuner kan samarbeide om å utføre felles oppgaver. Det foreslås også to nye 


samarbeidsformer til erstatning for interkommunalt samarbeid etter § 27 i gjeldende 


kommunelov. Dette er regionråd (kapittel 18) og oppgavefellesskap (kapittel 19). Re-


gionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle samfunns-


spørsmål på tvers av kommunegrensene i den region rådet representerer. De skal ikke 


være tjenesteproduserende organer. Kommunale oppgavefellesskap er beregnet på 


samarbeid om enkeltstående tjenester. Modellene er ment å være enklere samarbeids-


ordninger sammenlignet med f.eks. samarbeid etter lov om interkommunale selskaper. 


 


Lovkrav om eierskapsmelding 


Utvalget foreslår i kapittel 27 å innføre et krav om at kommunene skal utarbeide eiers-


kapsmelding for virksomhet som drives i selskaper mv. Eierskapsmeldingen skal utar-


beides minst én gang i valgperioden og skal også omfatte kommunale foretak. 


 


Kommunale foretak 


Utvalget foreslår at medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret ikke skal kun-


ne velges til styret i kommunale foretak. Dette for å unngå uheldige dobbeltroller. 


 


Det har vært på høring endringer i IKS-loven med høringsfrist 20.02.15. Endringer er 


enda ikke satt i verk. 


 


Høringsnotatet inneholder forslag om at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye reg-


ler om begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper 


kan tas under ordinær konkursbehandling. Det foreslås også andre endringer i IKS-


loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om sel-


skapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede an-


svaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal 


ha en forsvarlig egenkapital.  


 


De foreslåtte endringer er en konsekvens av å gjøre tilpasninger til regelverket om of-


fentlig støtte ved å sikre mest mulig like konkurransevilkår mellom offentlige og priva-
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te aktører som opptrer i markedet. KMD sin foretrukne løsning er å åpne for at et IKS 


kan gå konkurs, kombinert med at det det innføres begrenset deltakeransvar, samt stil-


les krav om at selskapet til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital ut fra risikoen 


ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Ved sin høringsuttalelse ber KS depar-


tementet vurdere nærmere om ikke det er en bedre løsning å reservere IKS-formen for 


virksomheter som er av ikke-økonomisk karakter. 


 


Det har vært på høring evaluering av offentlighetsloven med høringsfrist 25.05.16. Hø-


ringsinstansene ble bedt om å komme med innspill og kommentarer til evaluerings-


rapporten. 


 


Til departementets6 videre arbeid med dette har KS Bedrift gitt følgende innspill: 


 Vi ber departementet gjøre en vurdering av om det fortsatt er behov for at offent-


lighetsloven gjelder for kommunalt eide bedrifter. 


 Dersom departementet vurderer det slik at offentlighetsloven fortsatt skal gjelde 


for kommunalt eide bedrifter, ber vi om:  


o At man ser nærmere på om loven kan klargjøres, bl.a. hva som ligger i at 


virksomheten «hovedsakelig» driver næringsvirksomhet. 


o At departementet vurderer om det kan være hensiktsmessig med et gene-


relt unntak for de minste offentlig eide bedriftene. 


 


NIBR-rapporten om «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt 


eierskap» foreslår bl.a. å inkludere eierskapsmelding og eierstrategi i kommuneplanens 


samfunnsdel. Da vil eierskapspolitikken bli gjennomgått hvert år når kommuneplanen 


skal rulleres. Eierskapspolitikken vil få en forankring i brede politiske prosesser, der 


sakene blir lagt fram for sentrale politiske organer og berørte interesser, og de vil være 


offentlige.  


 


Iht. NIBR-rapporten viser forskning at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for 


at de folkevalgte skal kunne ivareta sine roller på en god måte. Det anbefales at kom-


munene utvikler kompetanse i det administrative apparatet knyttet til den folkevalgte 


eierstyringen, både for utvikling av rutiner og prosedyrer, og for å følge med på opp-


gavene og virksomhetene, og for å gi råd til folkevalgte om eierskapspolitikken. 


 


Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det 


som er lovpålagt.  


 


                                                      
6 Justis- og beredskapsdepartementet. 
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Kommunale selskaper forvalter fellesskapets verdier. De leverer grunnleggende tjenes-


ter til innbyggerne og er viktige kompetansemiljøer i sine lokalsamfunn. Dette stiller 


krav til etisk og forsvarlig drift. Bedriften må ha en arbeidskultur som sikrer at man 


følger lover og regler samt at man drøfter etiske problemstillinger når de oppstår.  


 


Store selskaper som følger regnskapsloven er i årsberetningen pliktige til å ta med en 


redegjørelse av hvordan de håndterer samfunnsansvar.7 Selskapsansvar er gjerne også 


en av kommunenes overordnede eierstrategier og dermed omtalt i eierskapsmeldingen 


og eierstrategien for det enkelte selskap (for de selskaper som har dette). 


 


Offentlig støtte er direkte eller indirekte økonomiske fordeler fra det offentlige. Offent-


lig støtte er som hovedregel forbudt, men det finnes en rekke unntak. Bakgrunnen for 


forbudet er et ønske om konkurranse på like vilkår, og støtte som virker konkurran-


sevridende eller proteksjonistisk er derfor forbudt. 


 


Gjennom næringspolitikken kan myndighetene ta i bruk flere typer virkemidler. De 


kan f.eks. tilrettelegge for næringsvirksomhet, sikre kapitaltilgang for deler av næ-


ringslivet og drive aktivt eierskap. Ved alle disse tiltakene kan det offentlige komme i 


konflikt med regelverket om offentlig støtte. Det nevnes spesielt kapitaltilførsler, lån og 


garantier til offentlig eide selskaper.  


 


Stikkordet er ellers kryssubsidiering, som betyr at midler blir flyttet fra skjermet til 


konkurranseutsatt virksomhet. Det offentlige må treffe tiltak for å hindre at kryssubsi-


diering skjer. 


 


Politikere og administrasjonen bør tidlig stille spørsmålet om en planlagt støttetildeling 


er omfattet av regelverket om offentlig støtte, og i så fall, hvilke muligheter og be-


grensninger som finnes. 


 


OPS (offentlig privat samarbeid) 


Næringslivet ønsker ofte at myndighetene går inn på eiersiden i større prosjekter for å 


kunne tiltrekke seg mer kapital enn de er i stand til på det private markedet. Det finnes 


forskjellige typer samarbeid mellom offentlige og private organer, hvorav offentlig 


privat samarbeid (OPS) er et eksempel. Samarbeidet kan medføre at et selskap lettere 


kan etablere seg på et marked. Dermed får selskapet en forretningsmessig fordel i for-


hold til andre firmaer som ønsker å etablere seg på det samme markedet. Nytten av 


samarbeidet kan dermed innebære en økonomisk fordel for selskapet som må vurderes 


opp mot regelverket om offentlig støtte. 


 


  


                                                      
7 Det vises til regnskapsloven § 3-3 c. 
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Egenregi/Offentlig-offentlig interkommunalt samarbeid 


Det offentlige står fritt til å organisere sin virksomhet på den måten de finner mest 


hensiktsmessig for å løse sine oppgaver. De står fritt til å bestemme om de vil bruke 


eksterne leverandører eller om de vil bruke egne ressurser. I det siste tilfellet sier man 


at det offentlige utfører oppgaven/tjenesten i egenregi. Dette kan gjøres alene - eller 


sammen med andre (fylkes)kommuner eller staten (offentlig-offentlig samarbeid). Det 


er her flere måter å organisere samarbeidet på. Ulike typer selskapsdannelser er noen 


av dem. Støttereglene gjelder også slike selskaper dersom de driver økonomisk virk-


somhet, men det er unntak for lovreglene om offentlige anskaffelser når selskapet utfø-


rer sine oppgaver/tjenester i såkalt egenregi for eierne. For at det skal være egenregi 


kreves det at eier (oppdragsgiver) har kontroll med virksomheten og at omsetningen i 


all hovedsak skjer til eierne. Private eierandeler uansett størrelse utelukker egenregi. 


 


KS har siden 2009 utarbeidet anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. 


Siste versjon er fra november 2015 og inneholder 21 anbefalinger. Under hver anbefa-


ling er det gjerne flere forhold som tas opp og anbefales. Anbefalingene justeres og re-


videres etter behov. De dekker i utgangspunktet områder som ligger i en gråsone mel-


lom lovregulering og etablert praksis. Anbefalingene gjelder aksjeselskaper (AS), inter-


kommunale selskaper (IKS) og foretak etter kommunelovens kapittel 11. Men de kan 


selvsagt også brukes/tilpasses ved andre selskapsformer. 


 


Som en del av selskapskontrollene ser vi på det som står i KS sine anbefalinger og 


hvordan dette er fulgt opp av eierne og selskapet. Flere kommuner har valgt å ta inn 


sitt forhold til anbefalingene i sin eierskapsmelding. 


 


De tre anbefalingene som går på obligatorisk opplæring av og informasjon til folke-


valgte, utarbeidelse av eierskapsmeldinger samt eierorganets sammensetning og funk-


sjon ser vi på samlet for alle selskaper tilhørende en kommune ved såkalte eierskaps-


forvaltningsprosjekter. Alle «våre» kommuner har nylig hatt/vil snart ha eierskapsfor-


valtningsprosjekter. Opplæring av og informasjon til folkevalgte om eierstyring og sel-


skapsledelse kan også foregå i selskapene. De store og viktige selskapene har gjerne 


dette. 


 


Etikkutvalget i KS har nylig drøftet utfordringer til en del etiske utfordringer og gitt 


noen råd knyttet til kommunens rolle som eier. Blant anbefalingene er at folkevalgte 


ikke bør sitte i styret for kommunalt eide foretak og selskap og at kommunestyret bør 


kjenne til utfordringer som kan oppstå når folkevalgte sitter som styremedlemmer i 


disse.  
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Det understrekes at analysen er på et overordnet nivå. Nærmere undersøkelser av vesentlighet 


og risiko vedrørende kommunens selskaper, kan medføre at også andre forhold kommer frem. 


Det vises til punkt 1.7 om vår metode for gjennomføring av analysen. Selskaper som kan anses 


mindre vesentlige for kommunen og hvor risikoen synes liten, er bare listet opp i oversikten.  


 
Kommunen er direkte eier i 12 selskaper. Analysen dreier seg mest om kommunens 


aksjeselskaper og interkommunale selskaper (7 selskaper). En del viktige kommunale 


formål/tjenester ligger i disse selskapene. Analysen omfatter videre det direkte eier-


skapet (selskapene). Det tas ikke med datterselskaper etc. Men datterselskaper etc. er 


inkludert ved ev. selskapskontroller i morselskapene, jf. punkt 3.1 andre avsnitt og 


punkt 2.6. Det er i all hovedsak drift som er lagt i datterselskaper. Vi tar heller ikke 


med selskaper som kommunen måtte eie som en del av sin finansforvaltning (typisk 


aksjefond). Dette er kortsiktige aksjeplasseringer hvor eierstyring ikke er relevant. 


 


Selskapenes vesentlighet 


Selskapenes formål, og om selskapene er heleide/tilnærmet kommunalt heleide, vil 


være av betydning for i hvilken grad selskapene kan anses som vesentlige. Vi har vur-


dert selskapene Lyse AS og Dalane Energi IKS til å ha svært høy vesentlighet. Dette 


skyldes selskapenes formål og betydning for kommunen.  


 


Meningene om selskapenes vesentlighet vil gjerne kunne sprike alt etter hvem en spør. 


Eksempelvis kommunens administrasjon og politikere, de ansatte i selskapene, bru-


kerne av selskapene og meninger om dette for øvrig. Samme selskap vil dessuten kun-


ne ha ulik vesentlighet i den enkelte kommune. 


 


Selskapenes formål 


Selskapenes formål er nedtegnet i formålsparagrafene i vedtektene/selskapsavtalene 


og er felles for eierne. Formålene spenner over flere typer virksomheter, men de er 


primært regionalrettet. Det nevnes spesielt energi, renovasjon, kulturformål og ar-


beidsmarkedsbedrifter. 


 


Selskapenes vedtektsfestede formål er tatt fra BR-registeret. For Interkommunalt Arkiv 


i Rogaland IKS og Opplæringskontoret i Dalane SA har vi tatt med et utdrag fra formå-


lene.  
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Lyse 0,51 % Skape verdier for kundene, eierne 
og samfunnet. Sørge for en sikker 
og rasjonell energiforsyning til 
selskapets kunder. Være en kun-
deorientert, konkurransedyktig 
aktør og en attraktiv samarbeids-
partner. Kunne tilby kundeløs-
ninger som gir kunden valgfrihet 
og mulighet for effektive og mil-
jøvennlige energiløsninger. Delta i 
næringsutvikling og næringsvirk-
somhet med relevans til kjerne-
virksomhetene, enten selv eller i 
samarbeid med andre, gjennom 
etablering, aksjekjøp, sammen-
slutninger mv. 


 Risikobildet i sel-
skapet er svært 
sammensatt. Dette 
gjelder både sel-
skapets økonomiske 
drift og forsynings-
sikkerhet (strøm, 
internett etc.).  
 
Det skal foretas 
omfattende investe-
ringer i nytt led-
ningsnett på Nord-
Jæren de kommen-
de årene. 
 
Lyse har foretatt 
store investeringer 


på gamle og nye 
forretningsområder 
siden starten i 
1999. Det er mange 
heleide datterselsk-
aper som ivaretar 
de forskjellige for-
retningsområdene. 
 
Lovmessige krav 
om funksjonelt og 
selskapsmessig skil-
le for alle nettselsk-
aper, kan medføre 
at flere små Everk 
blir tatt opp i Lyse. 
 
Strømprisene har 
hatt en nedadgåen-
de tendens i flere 
år. Dette forventes 
å kunne fortsette.  
 
Eierkommunene har 
forventninger og 
budsjettering om 
utbytte (iht. utbyt-
teplanen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 







Rogaland Revisjon IKS 


Overordnet analyse Plan for selskapskontroll - 17 - Bjerkreim kommune 


Lyse har satset på 
nye forretningsom-
råder som totalt 
sett har gitt eierne 
et godt utbytte. 
Men satsingen er 
forbundet med risi-
ko. Velferdssatsing-
en har ikke vært 
vellykket. Uventede 
politiske hindringer 
og et umodent 
marked blir brukt 
som begrunnelser 
for hvorfor den 
økonomiske sukses-
sen har uteblitt. Ly-
se har solgt vel-
ferdsbiten, men 
fortsetter til dels 
satsingen ved at de 
er medeier i opp-
kjøpsselskapet. 


Uninor 12,46 % Å utvikle mennesker og arbeids-
kraft. Dette skjer i tett samarbeid 
med ordinære virksomheter, dat-
terselskapet Arbeidskompetanse 
og Service AS samt andre tiltaks-
arrangører. Selskapet tilbyr ar-
beidstrening og varig tilrettelagte 
arbeidsplasser. 


 AMB bedrifter er 
inne i en betydelig 
omstilling. Det skal 
sentralt utredes 
nærmere hvor de 
ulike tiltakene skal 
plasseres og finan-
sieres. Ordningen 


med avtaler om le-
vering fra forhånds-
godkjente virksom-
heter for hhv. av-
klaring- og oppføl-
gingstiltak er nå 
omfattet av an-
budskonkurranser 
etter LOA. Flere be-
drifter har tapt an-
bud som følge av 
dette. 
 
Eierne må omstille 
virksomheten til en 
situasjon der opp-
dragene er betyde-
lig mer konkurran-
seutsatt og risiko-
eksponert. Økono-
miske nedgangsti-
der i distriktet for-
sterker dette bildet. 
 
Det er mange slike 
bedrifter i rogaland. 
En fusjon er ganske 
nylig gjennomført 
mellom to selskaper 
og hvor det også 
var inne et tredje 
selskap i prosessen. 
Hva kan innspares 
ved å slå sammen 
flere bedrifter? 
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Dalane Energi 11,42 % Dalane energi skal skape langsik-
tige verdier for eierne, kundene 
og samfunnet ved å være regio-
nens ledende kraftprodusent og 
leverandør. Drive rasjonell, sikker 
og konkurransedyktig produk-
sjon, omsetning og distribusjon 
av miljøvennlig energi. Delta i 
næringsvirksomhet med relevans 
til kjernevirksomhetene, enten 
alene eller i samarbeid med 
andre. Utvikle og tilby framtids-
rettede energiløsninger for kun-
dene. 


 Risikobildet i sel-
skapet er sammen-
satt. Dette gjelder 
både selskapets 
økonomiske drift 
og forsyningssik-
kerhet (strøm). 
 
Lovmessige krav 
om funksjonelt og 
selskapsmessig 
skille for alle netts-
elskaper, kan med-
føre at flere små 
Everk blir tatt opp i 
Lyse. 
 
Strømprisene har 


hatt en nedadgå-
ende tendens i fle-
re år. Dette forven-
tes å kunne fort-
sette.  
 
Eierkommunenes 
forventninger og 
budsjettering om 
utbytte. 
 
Kommunestyrene 
har i juni 2016 be-
handlet og vedtatt 
sak om omdanning 
av selskapet til ak-
sjeselskap. Det 
forutsettes i vedta-
ket at en omdan-
ning ikke utløser 
gevinstbeskatning. 


Dalane Miljøverk 13,02 % Selskapet har som formål å løse 
deltakerkommunenes lovpålagte 
oppgaver innenfor avfallssekto-
ren, herunder også innsamling og 
behandling av kloakkslam fra pri-
vate husholdninger. Selskapet 
kan også utføre andre oppgaver 
innenfor fagområdet renovasjon 
eller beslektede områder, dersom 
dette ikke medfører kostnader 
som gir økte renovasjonsgebyrer. 
Oppgave tillagt deltakerne ifølge 
særlov, vil betinge hjemmel i 
særlov som vilkår for at oppga-
ven kan overføres til et inter-
kommunalt samarbeid. 


 Primært selvkost-
virksomhet (hus-
holdningsavfall). 
Det er flere slike 
selskap i fylket. 
 
Eiendommene og 
bossplassen (depo-
niet) er skilt ut i to 
datterselskaper. 
Hvordan fungerer 
dette? 
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Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland 
(IKA) 


0,98 % Selskapet skal arbeide for at ar-
kivmaterialet fra deltakerne eller 
materiale som disse har ansvar 
for, blir tatt vare på og gjort til-
gjengelig for offentlig bruk, 
forskning og andre administrati-
ve, juridiske og kulturelle formål, 
i samsvar med arkivloven. Sel-
skapet skal tilby depotplass for 
deltakernes arkivmateriale, samt 
veilede deltakerne slik at de har 
tilfredsstillende oppbevaringsfor-
hold for arkivmateriale. Selskapet 
skal i samråd med deltakerne ar-
beide for å utvikle effektive og 
rasjonelle arkivtjenester hos del-
takerne.  


 IKA skal flytte sin 
virksomhet til felles 
Arkivenes Hus på 
Ullandhaug. At flyt-
tingen faktisk gir 
økonomisk gevinst 
og at samlokalise-
ringsmulighetene 
hentes ut er sen-
tralt fremover.  
 
Selskapet står også 
overfor betydelige 
økte oppgaver om 
kommunereformen 
resulterer i flere 
nye kommuner.  
 
Digitaliseringsstra-
tegien og økt elek-
tronisk arkivføring 
har direkte konse-
kvenser for selska-
pet. 


Rogaland Revi-
sjon 


0,71 % Rogaland Revisjon IKS skal utføre 
de lovpålagte revisjonsoppgaver 
for deltakerne. Rogaland Revisjon 
IKS kan utføre andre revisjons-
oppdrag og rådgivning for delta-
kerne og kan utføre revisjons-
oppdrag og rådgivning for andre 


selskaper. 


 Dagens organise-
ring kan medføre 
at det kompetan-
semessige for-
sprang som sel-
skapet har i mar-
kedet kan forvitre.  


 
Det pågår en pro-
sess med Kommu-
nerevisjonen Vest, 
Vest-Agder IKS (og 
gjerne flere kom-
munale revisjons-
enheter etter 
hvert) om en mulig 
sammenslåing og 
omdanning til sam-
virkeforetak. Saken 
skal behandles av 
kommunestyrene i 
eierkommunene i 
løpet av høsten 
2016. 
 
Det kan nevnes 
risikoer som mang-
lende like konkur-
ransemessige vil-
kår ettersom of-
fentlig praksis ikke 
er likestilt med pri-
vat praksis. Dette 
forutsetter nok kla-
rere kompetanse-
krav til revisjonen 
og at revisjonsar-
beidet underlegges 
tilsyn av Finansde-
partementet (selv 
om KMD regulerer 
innholdet i revi-
sjonsarbeidet). 
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I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere enn kommuner/fylkeskommuner (typisk 


private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn uten at dette avtales med de 


andre eierne eller er vedtektsfestet. Det har i prinsippet ingen betydning hvor liten/stor de andre 


eiernes eierandeler er. 


 


Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Magma Geopark 10,43 % Tilrettelegging av geologiske lo-
kaliteter som geopark turstier, 
nedlagte gruver, attraksjoner for 
besøkende. Utarbeidelse av utstil-
linger og undervisningsmateriell. 
Videreutdanning av lærere. 
Guideskole. Produktutvikling, 
guiding og gjennomføring av ar-
rangementer, informasjonsarbeid 
som markedsføring av geopar-
ken, regionalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt. 


  


     


 


 
 


Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Biblioteksentralen 


SA 


- Være et serviceorgan for alle ty-


per offentlige biblioteker. Biblio-
teksentralen har til oppgave å 
være hovedleverandør av produk-
ter og tjenester til biblioteker og 
lignende institusjoner. I tillegg 
kan Biblioteksentralen delta 
i/etablere virksomhet med det 
formål å betjene det totale bok-, 
informasjon- og kunnskapsmar-
kedet. Biblioteksentralen skal dri-
ves etter vanlige bedriftsøkono-
miske prinsipper, slik at det ska-
pes økonomisk trygghet og utvik-
lingsmuligheter og slik at andels-
eiernes interesser ivaretas på 
beste måte. 


  


Dalane Friluftsråd 
IS 


1/4 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 


  


KLP 
 
Kommunal lands-
pensjonskasse 
(gjensidig forsik-
ringsselskap) 


- Selskapet skal ivareta medlem-
menes behov for tjenestepen-
sjonsordninger. Selskapet kan 
også enten selv eller gjennom 
deltakelse i andre selskaper tilby 
andre pensjons- og forsikrings-
produkter, og kan delta i eller 


drive enhver virksomhet som na-
turlig henger sammen med forsik-
ringsvirksomhet og enhver annen 
virksomhet som er tillatt for livs-
forsikringsselskaper, herunder 
administrasjon og forvaltning av 
pensjonskasser. 
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Landbrukssente-
ret SA (Helleland) 


- Eie og drive eiendommen gnr. 94 
bnr. 21 i Eigersund kommune 
som landbrukssenter. Andelslaget 
kan også drive eller ta del i annen 
virksomhet med naturlig tilknyt-
ning til senteret. 


  


Opplæringskonto-
ret i Dalane SA 


- Opplæringskontoret er et samar-
beidsorgan for flere bedrifter og 
kommuner som i fellesskap har 
påtatt seg opplæringsansvar i 
samarbeid med yrkesopplærings-
nemnda, skoleverket og lærling-
en, etter lov om fagopplæring i 
arbeidslivet Opplæringskontoret 
skal påse at opplæringen i med-
lemsbedriftene skjer i samsvar 
med de fastsatte læreplanene for 
fagene. 


  


     


 


 
Kommunen har indirekte eierskap i mange selskaper. Indirekte eierskap er når kom-


munens selskaper har eierandeler i andre selskaper (datterselskaper, datterdatterselsk-


aper, tilknyttede selskaper etc.).8 I tillegg kan selskapene ha eierandeler i hverandre og 


kommunen vil derfor også kunne ha et visst indirekte eierskap på den måten.  


 


Det er særlig selskapet Lyse AS som har datterselskaper mv. 


 


Det er ellers lite av datterselskaper mv. i kommunens selskaper. Vi kan ta med Dalane 


Kraft AS og Dalane Vind AS under Dalane Energi IKS.


                                                      
8 Datterselskaper og datterdatterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselska-
pet). Det vises til aksjeloven § 1-3. Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor morselskapet har betydelig innflytelse. 
Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselskapet eier/kontrollerer minst 20 % av aksjene. Det vises til 
regnskapsloven § 1-4. 


Tabell 2 Kommunens selskaper (indirekte eierskap) - Utvalgte datterselskaper mv 


 


Blant de mest kjente selskapene er følgende: 


Morselskap Datterselskaper mv 


Lyse AS 


 


Lyse Elnett AS, Lyse Neo AS, Lyse Elnett AS, Altibox AS, Lyse Dia-


log AS, Lyse Fiberinvest AS, Lyse Produksjon AS, Lyse Fiber AS, 


Lyse Energisalg AS, Lyse IT AS, NorAlarm AS, Lyse Smart AS, 


Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning AS, Forus 


Energigjenvinning 2 AS, Lyse Sentralnett AS, Skangass AS, Lyse 


Kraft AS, Sira Kvina Kraftselskap DA 


Av sentrale og viktige datterselskaper kan spesielt nevnes Lyse Elnett AS.  


 


Lyse Elnett AS er eiernes nettselskap (med unntak for de eierne som har eget nettselskap). Bjerkreim 


har eget energiselskap/nettselskap (Dalane Energi IKS). 


 


Selskapets vedtektsfestede formål 


Bygge og drive rasjonelle og sikre overføringsnett for energidistribusjon fra produksjon til forbruker, 


være en kundeorientert aktør, tilby tjenester med eksternt markedspotensial som har relevans til kjer-


nevirksomheten, drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnt samt delta i andre selskap innen 


rammen av ovennevnte formål. 
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Det er i perioden 2004-2015 utført selskapskontroller (med forvaltningsrevisjon) i 6 av 


kommunens selskaper. Dalane Miljøverk IKS og Lyse AS har hatt to selskapskontroller 


i perioden. 


 


En selskapskontroll av ett selskap vil omfatte dette selskapet og heleide datterselska-


per. Andre datterselskaper og tilknyttede selskaper vil bli omtalt, men i utgangspunk-


tet ikke spesielt kontrollert. Dette kommer an på hvilken drift/funksjon som er lagt i 


disse selskapene.  


 


Tabell 3 Oversikt over utførte selskapskontroller som gjelder Bjerkreim kommune9 


 


Gjennomført av Rogaland Revisjon IKS: 


 2006: Dalane Miljøverk IKS 


 2008: Lyse Energi AS 


 2010: Uninor AS 


 2011: Dalane Energi IKS 


 2013: Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 


 2015: Dalane Miljøverk IKS 


 2015: Lyse AS 


 


Gjennomført av andre:  


 2011: Rogaland Revisjon IKS (Utført av ReVisor AS) 


 


Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding med overordnede prinsipper for eiersty-


ringen og oversikt over selskapene. Siste versjon er fra 2012. 


 


Vi planlegger å foreta et eierskapsforvaltningsprosjekt for kommunen høsten 2016. 


Dette omhandler kommunens eierskapsmelding og eieroppfølgingen av alle kommu-


nens selskaper og er en ren eierskapskontroll. 


  


                                                      
9 Selskapskontroller ble hjemlet i kommuneloven fra 01.07.04. Kontrollene er blitt samordnet med de andre kommunale 
eierne. Uninor AS hadde også private eiere, men hvor vi fikk avtale om innsyn med de private eierne. De privat eierne 
ble senere utløst. Lyse Energi AS heter i dag Lyse AS. 
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Forslag settes opp av KU ved deres behandling av denne analysen. 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
BJERKREIM KOMMUNE 


INNLEIING 


Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen.  


Kommuneloven1 slår fast at kommunestyret skal velja eit kontrollutval til å stå føre det løpande 


tilsynet med den kommunale forvaltninga på sine vegne. Kontrollutvalet er m.a. pålagt å sjå til at 


det årleg vert gjennomført systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og 


verknader ut frå kommunestyrets vedtak og føresetnader (forvaltningsrevisjon). 


Kontrollutvalet er i tillegg pålagt å utarbeida ein plan for forvaltningsrevisjon for kvar 


kommunestyreperiode basert på ein overordna analyse av kommunens verksemd2. Planen skal 


vedtakast av kommunestyret. 


Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter kvart blitt ein sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i 


kommunal sektor og det er difor viktig at kontrollutvalet og kommunestyret bruker plan for 


forvaltningsrevisjon som eit reiskap for å utøva ein mest mulig målretta og effektiv 


tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalet vil ha planen til løpande vurdering og gi 


tilbakemelding til kommunestyret dersom det oppstår tilhøve som gjer endringar/ekstraordinær 


evaluering naudsynt. 


Overordna analyse/føremål med planen 
Plan for forvaltningsrevisjon skal bygga på ein overordna analyse av verksemda i kommunen ut 


frå ei risiko- og vesentlegvurdering. Føremålet med den overordna analysen er å identifisera 


behovet for forvaltningsrevisjon på dei ulike sektorer og verksemder. Analysen som viser revisors 


oversikt over vesentlege risikoområde i kommunen er lagt ved planen. 


Føremålet er å bidra til at kommunen driv si verksemd etter gjeldande lovføresegner og oppnår 


dei målsettingane som kommunen har sett for si verksemd i vedtekne planar, budsjett, 


årsmeldingar og øvrige politiske vedtak. Føremålet kan og vera at det vert gjort ein 


gjennomgang av utsette område for å førebygga uønskte hendingar. 


                                                        
1 Kommunelovens § 77 


2 Forskrift om kontrollutvalg § 10 
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OMRÅDE FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGS-
REVISJON 


Kommunens verksemd 
Kommunens verksemd er i stadig endring. Organisasjonsmessige tilhøve og eksterne vilkår knytt 


til økonomi, sysselsetting, statlege føringar og krav m.v. vil variera i løpet av nokre år. Desse 


variasjonane kan ha innverknad på kva for område der det er mest hensiktsmessig å setja inn 


ressursar til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 


Denne planen er utarbeidd med tanke på forvaltningsrevisjon i kommande 4- årsperiode. I 


tillegg til løpande vurdering av planen kan den bli rullert ved behov, for eksempel etter 2 år. 


Kontrollutvalets tilgjengelige budsjett tilseier at det kan gjennomførast 1-2 forvaltningsrevisjons-


prosjekt pr. år i planperioden. 


Forvaltningsrevisjon i kommunalt heileigde selskap 
Gjennomføring av ein avgrensa forvaltningsrevisjon i kommunalt heleigde selskap er eit valfritt 


alternativ dersom selskapet er heileigd av kommunane3. Dette vil gjelda IKS-er, §27-selskap som 


er sjølvstendige rettssubjekt og kommunalt heleigde aksjeselskap. Det kan vera aktuelt dersom 


funn frå obligatorisk eigarskapskontroll, andre tips, politiske vedtak eller politiske føringar viser at 


det er tilhøve som kontrollutvalet meiner bør bli nærare undersøkt. Det vert vist til utarbeidd 


Plan for selskapskontroll for 2016-2020 samt overordna analyse for selskap. Dette er ein 


sjølvstendig plan som vert lagt fram for kontrollutvalet og kommunestyret. 


AKTUELLE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2017-
2020 


Generelt 
Omfanget av forvaltningsrevisjon er avhengig av identifisert behov og dei ressursar som vert stilt 


til disposisjon for oppgåva. Den gjennomførte analysen er ikkje uttømmande og vil ikkje kunne 


ta omsyn til alle tilhøve. Den må sjåast på som eit verkty til å gjera ei prioritering av 


område/tema som er aktuelle for forvaltningsrevisjon saman med dei innspela som er mottatt, 


dialog med revisor og kontrollutvalets eigne vurderingar. 


Prioriterte område for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalet har med bakgrunn i drøftingar og prioriteringar vurdert nedanforståande 


område/tema som prioritert for forvaltningsrevisjon i planperioden: 


1. A 


2. B 


                                                        
3 Kommunelovens § 80. 
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I tillegg vil kontrollutvalet i løpet av perioden ha høve til å vurdera prosjekt blant desse innbyrdes 


uprioriterte prosjekta (alfabetisk): 


 A 


 B 


Kvart tema vil bli nærare utdjupa og avgrensa i dialog med revisor i samband med endeleg 


bestilling av prosjekta. 


RAPPORTERING OM GJENNOMFØRT FORVALTNINGS-
REVISJON 
Revisor skal fortløpande melda frå til kontrollutvalet om resultat av gjennomført 


forvaltningsrevisjon i form av ein utarbeidd rapport4. Vidare er kontrollutvalet pålagt å rapporta 


tilsvarande til kommunestyret. Kontrollutvalets behandling med innstilling til kommunestyret blir 


derfor fortløpande sendt vidare til behandling i kommunestyret. 


OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGS-
REVISJON 
Kontrollutvalet skal etter gjennomført forvaltningsrevisjon sjå til at kommunestyres vedtak i 


tilknyting til behandling av rapport om forvaltningsrevisjon vert følgt opp av administrasjonen5. 


Det skal og rapporterast om tidlegare saker som etter utvalets meining ikkje er blitt følgt 


opp på ein tilfredsstillande måte. 


Rapportering til kommunestyret om oppfølging av forvaltningsrevisjon vil skje gjennom 


oversending av enkeltsaker etter at dei er behandla i kontrollutvalet. 


SLUTTORD 
Kontrollutvalet ber om delegert fullmakt til å bestilla forvaltningsrevisjon på andre område enn 


dei som er prioritert i planen dersom kontrollutvalet meiner dette vil ha høgare nytteverdi. 


Kommunestyret har og mynde til å pålegga kontrollutvalet å gjennomføra konkrete bestillingar i 


løpet av planperioden dersom det er ønskjeleg. 


Kommunestyret delegerer til kontrollutvalet å gjera naudsynte endringar frå dei vedtatte 


prioriteringane i planen ved behov. 


Vedlegg til planen: 


Utdrag av overordna analyse 


Samla liste over mottatte innspel til planen (?) 


                                                        
4 Forskrift om revisjon § 8 


5 Forskrift om kontrollutvalg § 12 

















BJERKREIM KOMMUNE
Perioderapportering/Budsjett 2017


1 2 3 4 5 6 alt. Antot sum eks
KundeId Timer mva


1000501 BJERKREIM KOMMUNE Regnskapsrevisjon 2016 15 22,5 82,5 10,5 3 9,5 143 108 680
1000502 BJERKREIM KOMMUNE Bekreftelser 2016 1,5 5,5 1,5 2,5 1 12 9 120
1000503 BJERKREIM KOMMUNE Kontrollutvalg 2016 6,5 6 12,5 9 500
1000504 BJERKREIM KOMMUNE FR-generelt  2016 1 1 760
1000505 BJERKREIM KOMMUNE Eierskapsforvaltning  2016 1 1 2 1 520
1000506 BJERKREIM KOMMUNE Overordnet analyse 2016 3 6 10 2 21 15 960
1000507 BJERKREIM KOMMUNE Skolemiljø oppfølging 2016 14,5 3 6,5 24 18 240
Totalsum 19,5 55 88 25,5 14 13,5 215,5 163 780


BJERKREIM FR RR ATT KU RÅD TOTALT SUM
B 2015 150,0 200,0 35,0 25,0 410,0 303 400
R 2015 103,0 176,0 48,5 24,5 2,0 354,0 261 960
B 2016 150,0 200,0 35,0 25,0 410,0 31 160
R 2016 48,0 143,0 12,0 12,5 215,5 163 780
B 2017 150,0 200,0 35,0 25,0 410,0 332 100


Månedsnummer
Kunde


Budsjett 2017: Timepriser øker med kr 50 slik at prisen blir 810 kr for kommuner og 865 for andre + mva. Budsjettet er 
videreført som før og vedtatt  som et rammebudsjett. Styret behandler saken 24.8.2016 mens representantskapet behandler 
sak sept/okotber 2016.
Forbruk 2016:  I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2015 gjennomført og interimsrevisjon for 2016 er i gang. Det er utført 
attestasjon av mvakompensasjonen for tre terminer. Blant særattestasjoner kan nevnes  tilskudd til ressurskrevende brukere og
antall psykisk utviklingshemmede som de mest tidkrevende. Av forvaltningsrevisjonprosjekter er Overordnet analyse levert og 
en ny gjennomgang av forvaltningsprosjektet Skolemiljø er igangsatt. Videre  blir overordnet analyse  som grunnlag for ny 
selskapskontroll  levert høst 2016. Eierskapsforvaltning er vedtatt for levering i starten av 2017. Administrasjonen har anmodet
om noe assistanse på avstemminger som vil gå utover budsjettrammen på regnskapsrevisjon. 








BJERKREIM KOMMUNE 


KONTROLLUTVALGET 2015 – 2019 


 


Medlemmer: Navn Parti Mobil 


Leiar Magne Vaule Ap 906 72 146 


Nestl. Aslaug Marie Undheim V 918 66 550 


Medlem Brit Tengesdal Frp 918 18 270 


Medlem Tyra Skårland H 416 00 936 


Medlem Geir Ove Tysland Sp 918 69 157  


    


Varamedlemmer: 


Vara Jostein Merkesdal  Ap 928 80 068 


Vara Ernst Herredsvela V 450 34 830 


Vara Astrid Braut Eikeland Frp 916 42 368 


Vara Øyvind Søyland H 464 48 908 


Vara Andreas Osland Sp 415 09 411 


    


Andre:    


Ordfører Torbjørn Ognedal  478 50 180 


Rådmann Ørjan Daltveit  905 00 885 


Politisk sekretær Torunn Gjedrem  51 20 11 62 


Sekretær RKS Per Kåre Vatland  414 46 180 
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Til kontrollutvalget i Bjerkreim kommune  


 


Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet overfor Bjerkreim 


kommune 


Lov- og forskriftskrav 


I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for 


kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jam-


før merknader til nevnte bestemmelse. 


I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, 


avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet 


og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revi-


sorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 


Følgende fremgår av kommuneloven § 79: 


Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 


kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående 


har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at 


dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes 


a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende 


forhold, 


b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefel-


ler eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 


c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som 


nevnt under bokstav a). 


Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 


revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor 


i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører 


ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 


Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13. 


 Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fyl-


keskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved 


siden av revisoroppdraget.  


 Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 


fylkeskommunen deltar i.  


 Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at 


vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller 


på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.  
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I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften 


§ 14: 


 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 


eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 


 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommu-


nens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 


 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 


skattesaker etter domstolloven. 


 


Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 


 


Pkt 1: Ansettelsesfor-


hold 


Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Rogaland 


Revisjon IKS. 


Rogaland Revisjon IKS har avtale med Cicel T. Aarrestad, enkeltmannsfore-


tak, org. nr. 962493785, som reviderer oppdrag etter revisorloven hvor IKS-et 


ikke kan ha oppdraget. Selskapet leier ansatte i Rogaland Revisjon IKS iht. 


egen avtale, slik at ansatte kan få relevant praksis og dermed sin autorisasjon.  


Pkt 2: Medlem i sty-


rende organer 


Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Bjerk-


reim kommune deltar i. 


Pkt 3: Delta eller in-


neha funksjoner i an-


nen virksomhet, som 


kan føre til interesse-


konflikt eller svekket 


tillit 


Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som 


kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 


Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har slik tilknytning til Bjerkreim kom-


mune at det har betydning for uavhengighet og objektivitet. 


Pkt 5: Rådgivnings- 


eller andre tjenester 


som er egnet til å på-


virke revisors habili-


tet 


Før slike tjenester utføres, foretas det en vurdering av rådgivningens eller tje-


nestens art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vur-


deringen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med 


bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt 


tilfelle må vurderes særskilt. 


 


Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiled-


ning og bistand, og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må 


skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revi-


sjons- og kontrollvurderinger.  


Undertegnede har ikke ytt rådgivnings- eller andre tjenester overfor Bjerkreim 


kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
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Pkt 6: Tjenester under 


kommunens egne 


ledelses- og kontroll-


oppgaver 


Undertegnede har ikke ytt tjenester overfor Bjerkreim kommune som hører inn 


under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 


Pkt 7: Opptre som 


fullmektig for den 


revisjonspliktige 


Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Bjerkreim kommune. 


Pkt 8: Andre særegne 


forhold 


Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 


tilliten til uavhengighet og objektivitet. 


 


 


Stavanger, 11.08.2016 


 


Rogaland Revisjon IKS 


 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 Kontrollutvalet i Bjerkreim  
 


Arkivkode : 144 


Saksnr. : 16/00162 


Innkomne innspel til plan for forvaltningsrevisjon  


 


I førebuingane til å lage den nye planen for forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalet i Finnøy 


hatt samtalar med både den politiske og administrative leiinga i kommunen. Målet for 


samtalene er å få innspel til planen. I dette notatet har sekretariatet samla desse innspela i eit 


dokument. Notatet vil vert oppdatert med dei innspela kontrollutvalet sjølv kommer med, og 


eventuelle innspel som måtte kome frå revisor eller sekretariat. 


Innspel frå  politisk leiing 
Innspel til plan for forvaltningsrevisjon:  


1. Spesialundervisning  


Tidleg innsats.  


2. Barnevern  


Om eit års tid (førre revisjon vart behandla i 2012)  


3. Barnehagar  


Tidleg innsats  


4. Flyktningar  


korleis lukkast kommunen med integrering  


5. Personalområde  


likestilling, prosedyrar for tilsetting, seniortiltak, permisjonsreglar og 


effektivisering  


 


Innspel til plan for selskapskontroll:  


1. Magma Geopark AS  


(NB! Private aksjonærar (21) eig 3,14% av aksjane. – I dette selskapet kan det 


berre gjerast avgrensa kontroll på basis av opne kjelder.) 


2. Uninor AS med heileigd dotterselskap  


Selskap er heileigd av kommunar/fylkeskommune – (I dette konsernet kan ein 


gjere ordinær selskapskontroll) 


Innspel frå rådmannen 
Innspel til plan for forvaltningsrevisjon.  


1. Heimetenester til demente (er og nemnt i overordna analyse) 


Kommunen har ikkje dagsenter 


Fleire av brukarane bur heime 


Er ordninga kommune har i dag god nok, eller kan det tenkast betre ordningar. 


2. Avhending av eigedom  


Gjeld både industritomter og tomter til bustader. 


Er prosessane i kommunen gode nok 


Gjer kommunen dei rette vurderingane 


Vert regelverket følgd  
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Innspel frå kontrollutvalet  
 


Innspel frå revisor 
 


Innspel frå sekretariatet  
 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Arkivkode : 151 


Saksnr. : 16/00169 


Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2017  


 


 


Art 
Ansvar 110 / Teneste 1100 -  
Revisjon og kontrollutval 


Vedteke 
budsjett 


2017 


Budsjett 
forslag 


2017 
Budsjett 


2016 
Regnskap 


2015 


1080 Fast godtgjersle 
 


70 000  70 000  70 281  


1099 Arbeidsgjevaravgift 
 


10 000  10 000  9 910  


1100 Kontormateriell 
 


2 000  
 


2 000  


1115 Matvarer 
  


2 000  
 1120 Samlepost anna forbruksmateriell 


 
2 000  2 000  16 522  


1150 Opplæring kurs 
 


20 000  25 000  3 600  


1160 Reiseutgifter oppgåvepliktige 
 


5 000  
  1171 Reiseutlegg 


    1195 Avgifter, gebyr lisensar mv. 
 


1 900  5 000  1 300  


1429 Meirverdiavgift utanfor loven 
  


9 000  
 1729 Kompensasjon moms drift 


  
-9 000  


 


 


Utgifter kontrollutvalet 
 


110 900  114 000  103 613  


1350 Kontrollutvalssekretariatet  
 


115 000  110 000  94 000  


1375 Revisjonen (sjå oversikt nedanfor) 
 


332 100  312 000  229 403  


1429 Meirverdiavgift utanfor loven 
   


80 851  


1729 Kompensasjon moms drift 
   


-80 851  


 
Budsjettramme kontroll og tilsyn 


 
558 000  536 000  427 016  


      


 


Budsjettauke 
 


4,1 % 
  


      


 
Oversikt frå Rogaland Revisjon IKS 


Vedteke 
budsjett 


2017 


Budsjett 
forslag 
2017 


Budsjett 
2016 


Regnskap 
2015 


 
Regnskapsrevisjon, attestasjonar mv. 


 
210 600  197 600  185 740  


 
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. 


 
121 500  114 000  76 220  


 
Sum oversikt frå revisor 


 
332 100  311 600  261 960  


 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 
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1 INNLEDNING 


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


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


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


utvalget å foreta endringer i planperioden.  


 


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


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


sjon av de forskjellige avdelinger og enheter. 


 


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


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


iverksettes forvaltningsrevisjon (systematiske vurderinger).  


 


Stavanger, 04.02.16 


Rogaland Revisjon IKS  


 


Cicel T. Aarrestad  


Revisjonsdirektør/statsaut.revisor  
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2 GJENNOMFØRING AV ANALYSEN 


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


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


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


 


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


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


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


tet mot utfordringer og risikoområder innenfor fagområdet. 


 


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


presenteres i neste kapittel.   


 


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


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


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


nens nøkkelutfordringer. 


 


Sentrale kilder: 


 Kommuneplan 2014-2026 


 Økonomiplan 2015-2018 og 2016-2019 


 Årsrapport 2014 


 KOSTRA-tall 2012-2014 


 Arbeidssamling en halv dag med rådmannens ledergruppe 


 Rogaland Revisjons egne rapporter 2012-2015 


 Fylkesmannens tilsyn i kommunen 2013-2015 


 


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


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


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


munene i Rogaland og kommunegruppe 21. 


 


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


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


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


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


ta for fylkessnitt, erstattes disse av landssnittet.  


 


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


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


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


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


ning av antall lærertimer totalt = Andel timer til spesialundervisning. 


 


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


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


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


2018 for kommunene i Rogaland.  
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3 UTFORDRINGSBILDE - RISIKOANALYSE 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


sannsynligheten for at hendelsen skjer og hvor stor konsekvensen er. 


 


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


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


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


vurdering.   


 


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


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


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


og avgjøre rekkefølgen for forvaltningsrevisjonsprosjekt i plan for forvaltningsrevisjon.  


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


 
 


Tema Risiko Kommentar


Effektivi-


sering/for-


enklinger


Et eventuelt slikt prosjekt vil  kunne ha ulike 


innretninger: En vil  kunne vurdere kommunens 


måloppnåelse mht. vedtatte nedskjæringer.  Men for 


mange kommuner vil  en benchmarking med andre 


kommuner være av større interesse. En vil  kunne 


vurdere kommunens effektiviseringsprosess mot andre 


kommuner, for eksempel kommuner som har lykkes 


med dette eller som har lave utgifter innen sentrale 


kommunale tjenesteområder.  Flere kommuner har 


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


vært interessant og nyttig å gå nærmere inn i denne 


tematikken. Vi anbefaler å velge ut en sektor om 


gangen for å sikre at prosjektet kommer tilstrekkelig 


dypt inn i  materien, for eksempel skole, pleie og 


omsorg, helse og  sosial. Alternativt vil  det også være 


mulig å velge sektorovergripende forbedrings- og 


effektiviseringsprosjekter, og sammenligne disse.


Kvalitet i  


tjeneste


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


skisseres over. Et sentralt spørsmål her  er er hvordan 


nedskjæringene påvirker tjenestekvaliteten? Og 


eventuelt brukerdialogen? (Se under)


Forvent-


ningsgap


Kvalitet i  kommunale tjenester er som regel et produkt 


av den objektive eller faktiske kvaliteten og den 


subjektive opplevde kvaliteten. Den subjektive 


kvaliteten består igjen av den enkeltes forventninger ti l  


tjenesten og den tjenesten som faktisk ytes (den 


objektive kvaliteten).


Internkon-


troll


Vi har relativt nylig gjennomført et internkontroll-


prosjekt i  Hjelmeland kommune, der vi så på intern-


kontrollen innen to sektorer, skole og barnevern. Her 


brukte vi reelle utviklingstrekk innen disse sektorene 


som en inngang til  å forstå hvordan internkontrollen 


fungerer i  praksis. I et eventuelt l ignende prosjekt vil  


det kunne bli  aktuelt å se nærmere på hvordan 


foreliggende styringsverktøy brukes og evnen til  å gripe 


fatt i  avvik, overforbruk eller negative utviklingstrekk 


mht. økonomi, produktivitet, tjenestekvalitet og 


arbeidsmiljø.  En annen mulighet er å vurdere det 


teoretiske rammeverket for internkontroll  opp mot 


kommunens faktiske internkontrollsystem. Men det vil  


også være mulig å vurdere i  hvilken grad  kommunens 


internkontroll- og styringssystem er godt integrert i  


styringen av produktivitet, kvalitet og fagutvikling. Det 


vil  si  om systemet både klarer å bidra ti l  god 


internkontroll  og samtidig fremme god og effektiv 


tjenesteproduksjon.


Nedskjæringer og 


omstil l ing.


Kan ha negative 


konsekvenser for 


tjenestekvaliteten. 


Innsparing, omstilling, forbedring
Årsak/trender Virkning


Mange kommuner i  


regionen vil  gå inn i  en 


periode med økt 


arbeidsledighet. Dette vil  


redusere kommunens 


inntekter og øke utgiftene 


(økt behov formmunale 


tjenestene)


Forventede 


nedskjæringer, og et 


større press på at 


kommunen skal drive 


enda mer effektivt og 


rasjonelt.


Velferdsgarantier og 


nasjonale og lokale 


politiske løfter skaper 


høye forventninger. 


Mange kommuner har i  


stor grad hatt økonomi 


ti l  å kunne innfri en god 


del av disse 


forventnignene. 


En strammere økonomisk 


situasjon i årene frem-


over, kombinert med vel-


ferdsgarantier og poli-


tiske løfter kan skape et 


betydelig gap mellom det 


innbyggernes forvent-


ninger ti l  tjenestenivå og 


det kommunene faktisk 


klarer å innfri.


Internkontroll  handler 


om hvordan kommunen 


og dens virksomheter 


skal innrettes for at 


kommunens samfunns-


oppdrag skal realiseres. 


Det er flere hensikter med 


internkontrollen. Det 


finnes ikke ett svar på 


hva som er betryggende 


kontroll  – hver rådmann 


og kommune må gjøre 


seg opp sin formening. 


For mange kommuner 


kan det være vanskelig å 


finne en god balanse 


mellom god internkon-


troll  og en effektiv og god 


tjenesteproduksjon. For 


dårlig internkontroll  


fører ti l  at den admini-


strative og politiske 


styringen svekkes. Intern-


kontroll  som er for omfat-


tende, for l ite konkret og 


for l ite faglig relevant 


skaper en risiko for over-


administrering, byråkrat-


isering. 
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ØVRIGE SEKTOROVERGRIPENDE OMRÅDER 


 
 


Tema Risiko Kommentar


Beredskap Det er ikke foretatt noen tilsyn fra Fylkesmannen de 


siste årene, og heller ingen forvaltningsrevisjon fra 


Rogaland Revisjon. Sannsynligvis er det l ikevel god 


læring gjennom erfaringene med "Synne".         


Rogaland Revisjon har erfaring med forvaltnings-


revisjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap, 


både kommunens overordnede beredskap og 


beredskapsarbeidet på virksomhetsnivå. 


Fylkesmannen foretar jevnlige tilsyn av beredskapen 


på overordnet nivå i  kommunen, men ikke på 


virksomhetsnivå. Det er på virksomhetsnivå det meste 


av den kommunale tjenesteutøvelsen og 


brukerkontakten foregår. Derfor er det viktig for 


kommunene å ha en god grunnberedskap, og at det er 


er god sammenheng mellom grunnberedskapen den 


overordnede beredskapen.


IKT -


kompe-


tanse og 


sam-


handling 


En sentral utfordring for mange kommuner er således å 


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


kommunikasjon mellom systemene, slik at man ikke 


trenger å gjøre ting flere ganger.                                           


Erfaringen fra enkelte forvaltningsrevisjoner på feltet 


er at kommunenes IKT-strategi ofte delegeres til  (og 


utformes av) fagfolk, fordi  ledelsen mangler 


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


kompetansen blant systemansvarlige og øvrige 


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


ikke alltid har kompetanse til  å vurdere om de 


eksisterende fagsystemene kan gi dem den 


funksjonaliteten de trenger. Man er noen ganger usikre 


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


eller om man kan bli bedre til  å utnytte de eksisterende 


systemene.  


Sektorovergripende områder
Årsak/Trender Virkning


De enorme vannmassene 


som kom med ekstrem-


været «Synne» gjorde 


store skader i  Bjerkreim 


kommune. Kommunene 


har en viktig rolle innen-


for beredskaps- og 


samfunnssikkerhets-


arbeidet i  Norge.  I en 


akuttsituasjon er det 


viktig med klarhet i  rolle- 


og ansvarsforhold og at 


riktige tiltak iverksettes. 


Et systematisk bered-


skapsarbeid og øvelser 


bidrar ti l  dette.


Dersom ansvarslinjene 


er uklare, planverket 


mangelfult og det foretas 


sjeldne øvelser, vil  dette 


kunne bidra til  å svekke 


kommunens evne til  å 


håndtere en krises-


ituasjon. 


En del ikt-og fag-systemer 


driftes av Bjerkreim selv, 


mens andre systemer 


driftes av Eigersund. Det 


er varierende IKT-


kompetanse ute i organi-


sasjonen. I flere 


kommuner pekes det 


dessuten på at det for 


l iten kommunikasjon 


mellom de eksisterende 


fag- eller ikt-systemene. 


Man er usikre på om 


dette skyldes 


funksjonalitet eller egen 


kompetanse. 


Spørsmålet hvordan 


denne delte ordningen 


fungerer for slutt-


brukerne.  Liten 


kommunikasjon mellom 


systemene svekker 


samhandlingen på tvers 


av enhetene, og bidrar ti l  


tap av produktivitet og 


kvalitet i  tjenesten.
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Tema Risiko Kommentar


Innkjøp Vår erfaring fra kommunesektoren tilsier for øvrig at 


innkjøpsområdet har risiko for feil  i  forbindelse med 


etterlevelsen av lovregler om offentlige anskaffelser. 


Dette gjelder særlig ved kjøp av tjenester. Sist gang det 


ble foretatt en forvaltningsrevisjon av dette området 


var i  2012.


Etikk og 


varsling


Økt oppmerksomhet omkring temaet vil  kunne bidra til  


at ansatte får en sterkere etisk bevisshet, og vil  kunne 


bidra til  å redusere risikoen for misligheter og 


korrupsjon i kommunen. Det vil  også kunne bidra til  


mer kunnskap om temaet i  befolkningen. Rogaland 


Revisjon har gjennomført etikk- og 


varslingsundersøkelser i  en rekke kommuner. Dersom 


kontrollutvalgene ønsker dette, vil  det i  kommende 


periode kunne være aktuelt å gå inn i mislighets- og 


korrupsjonsdimensjonen i etikkarbeidet.  


Difis 


innbyggerundersøkelse 


for 2014 viser at 47 


prosent av de spurte tror 


at det foregår korrupsjon 


i norske kommuner.


Dette kan være en 


indikasjon på at en del 


innbyggere har lav til l it 


ti l  norske kommuner. 


Sektorovergripende områder
Årsak/Trender Virkning


Et sentralt mål med lov 


om offentlige anskaf-


felser er å sikre likebe-


handling, forutberegn-


elighet og ikke-diskrimi-


nering. Det er et mål med 


regelverket å forhindre at 


innkjøp foretas på bak-


grunn av kjennskap eller 


personlig vinning for de 


som forvalter felleskap-


ets ressurser. Kommun-


ene bruker store res-


surser på innkjøp og 


anskaffelser, og risikoen 


for at kommunen ikke 


konkurranse-eksponerer 


sine innkjøp, og dermed 


ikke bruker felleskapets 


midler på en kostnads-


effektiv måte, må anses 


som høy.


Ulovlige direkte 


anskaffelser er å anse 


som et alvorlig brudd på 


regelverket. 


Konsekvensen ved dette 


kan være overtredelses-


gebyr fra KOFA og 


erstatningsansvar 


ovenfor leverandørene. I 


ti l legg vil  det kunne 


redusere til l iten til  


kommunen. 


Konsekvensen ved 


mangelfull  eller uklar 


kunngjøring/konkurranse


grunnlag kan ofte være at 


konkurransen må 


avlyses, og at det må 


betales erstatning
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SKOLE OG BARNEHAGE 


 
 


 


Tema Risiko Kommentar


Spesial-


under-


visning og 


tilpasset 


opplæring


Andelen elever med spesialundervisning er omtrent på 


nivå med andre kommuner, men ressursbruken per 


elev er langt høyere enn mange andre kommuner. Dette 


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


ha med hvordan spesialundervisningen organiseres og 


hvem som gjennomfører den.                                                 


Et eventuelt prosjekt kunne være rettet inn mot 


grenseoppgangen mellom spesialundervisning og 


tilpasset opplæring.                                 


Opplæringsloven slår fast alle elever har krav på 


tilpasset opplæring. I flere kommuner pekes det på at 


det er svært utfordrende å få ti l  en tilstrekkelig 


ti lpasset opplæring og god vurdering for læring. Dette 


kan ha med arbeidsmåter, organisering av 


undervisning eller ressurser å gjøre     


Ressurs-


bruk


 Det kan være verdt å se nærmere på hvorfor det er 


slik.


Tidlig 


innsats


Noen sentrale faktorer for å få ti l  en målrettet tidlig 


innsats: Ressurser på småskoletrinn, gode 


kartleggingsverktøy og  bruk av disse i 


elevoppfølgingen, fleksible og målrettede styrkings- 


eller ti lpasningstiltak, fleksibel organisering av 


undervisningen, god samhandling mellom PPT og 


skole, gode overganger mellom skoletrinn osv. Tiltak 


må iverksettes allerede i førskole- og barneskolealder 


dersom frafallet i  den videregående skole skal kunne 


begrenses. Samfunnsgevinsten av tidlig innsats er stor. 


Et eventuelt prosjekt vil  kunne vært rettet inn mot 


benchmarking og beste praksis. Hva er de mest 


sentrale suksessfaktorene hos de skolene og 


kommunene som lykkes best i  dette arbeidet? 


Utgiftene per elev er 


høyere i Bjerkreim enn 


fylkessnittet, men 


lærertettheten er lavere. I  


I utgangspunktet skulle 


en tro at det var et nokså 


godt samsvar mellom 


gruppestørrelse og 


elevutgifter. 


Dette indikerer at det er 


andre forhold enn 


pedagogårsverkene i 


Bjerkreim som bidrar ti l  


at elevutgiftene er høyere 


i Bjerkreim.      


Det er en generell risiko 


for at ti ltak ikke settes 


inn tidlig nok når elevene 


sliter. Tidlig innsats er et 


satsingsområde i de 


fleste kommuner. 


Frafall  er ofte sluttpunkt 


av en lengre prosess som 


for mange begynner mye 


tidligere enn i den 


videregående 


opplæringen. Arbeidet 


mot frafall  handler om 


tidlig innsats gjennom 


hele oppveksten, både 


tidlig i  oppveksten hvor 


problemene er forholsvis 


enkle, og tidlig i  hver 


enkelte fase i 


opplæringen.


Det har vært nedskjær-


inger innenfor skolesek-


toren. Samtidig går en 


meget stor del av under-


visningsressursene til  


spesialundervisning. 


Hver fjerde lærertime går 


med til  spesialunder-


visning.


Dette reduserer ressurs-


innsatsen til  den ordi-


nære tilpassede opplæ-


ringen for hoveddelen av 


elevene, noe som kan gå 


ut over kvaliteten i den 


tilpassede opplæringen. 


Dette kan igjen generere 


et økt behov for 


spesialundervisning.        


Skole
Årsaker/trender Virkning


Tema Risiko Kommentar


Styrket 


barnehage


tilbud


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


flest med styrket tilbud i de private barnehagene, men 


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


størst ressursbehov er i  de kommunale barnehagene. 


Gjennom tidligere prosjekter innen sektoren er vi kjent 


med at kommunene organiserer dette ulikt mht. private 


og kommunale barnehager. I noen tilfeller har alle 


barnehagene tilgang til  et felles pedagogteam som står 


for styrkingstiltakene, i  andre tilfeller må de private 


ordne dette selv.                                                                       


Årsaker/trender Virkning


Barnehage 


Relativt mange 


barnehagebarn får et 


styrket barnehagetilbud  


og kommunen bruker 


nokså mye ressurser på 


dette.


En mindre del av 


ressursene kommer det 


store flertallet av barn til  


gode. Vi vet l ite om 


omfanget av styrkings-


tiltakene, effekter av dem, 


type styrkingstiltak, 


kompetansen til  de som 


har ansvaret for 


tiltakene, eller 


organiseringen av 


styrkingstiltakene.           







 


10 


 


BARNEVERN OG SOSIALE TJENESTER 


 


HELSE OG PSYKIATRI 


 
 


 


 


Tema Risiko Kommentar


Økonomi-


styring og 


internkon-


troll


Sosial/bo-


setting og 


inte-


grering av 


flyktninger


Det er av avgjørende betydning for kommunene å sette 


de nyankomne flyktningene og asylsøkerne i stand til  å 


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


tuelt prosjekt vil  kanskje være mest aktuelt en tid etter 


at flyktningene har ankommet kommunene. Aktuelle 


tema er mottak, økonomi, bosetting, opplæring, 


integrering i arbeidsliv og samfunn. Dersom det er vil je 


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


flere slike prosjekter samtidig, der et mulig utgangs-


punkt vil  kunne være god praksis på feltet. 


Barnevern og sosiale tjenester
Årsaker/trender Virkning


Selv om kommunen i 


årene fremover legger 


opp til  å ta i  mot et mode-


rat antall flyktninger, er 


det  san-synlig at 


Integrerings- og 


mangfoldsdirektoratet vil  


anmode kommunene om 


å bosette flere flyktninger 


i  årene fremover.


Dette vil  kunne utfordre 


det kommunale 


mottaksapparatet og 


integreringsarbeidet og 


andre kommunale 


tjenester. 


Utgiftene til  barnevernet 


har nesten fordoblet seg 


fra 2012 til  2014. Det er 


lang  saksbehandlingstid 


i  en rekke undersøkelses-


saker og mange barn har 


ikke tiltaksplan. 


Dette kan bidra til  at 


barna ikke får nødvendig 


hjelp til  rett tid og at 


ti ltakene ikke styres og 


evalueres i  ti lstrekkelig 


grad. 


Tema Risiko Kommentar


Helsestasj


ons- og 


skolehelse-


tjenesten


Et eventuelt prosjekt kunne vært innrettet mot tilbudet i  


Bjerkreim, sammenlignet med tilbudet i  kommuner, 


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


Bjerkreim dårligere eller har kommunen funnet en 


bedre  og mer effektiv måte å organisere tilbudet på? Et 


eventuelt prosjekt kunne også sett nærmere på i 


hvilken grad dette påvirker behovet for mer omfattende 


tjenester, som barnevern eller psykisk helse. 


Psykiske 


helse-


tjenester


Psykisk helsetjeneste hadde totalt 144 brukere i 2014, 


hvorav 81 som hadde et mer langvarig og omfattende 


tjenestebehov. Tidligere forvaltningsrevisjoner har vist 


at det er en nokså variert brukergruppe som mottar 


psykiske helsetjenester, fra de med lette psykiske 


vansker, ti l  de med alvorlige og sammensatte psykiske 


lidelser. For små kommuner med begrensede ressurser 


kan det være en utfordring å håndtere et såpass stort 


spenn av brukergrupper.


Samhand-


lings-


reformen. 


Dersom dette innføres vil  det kunne være aktuelt å 


foreta en forvaltnings-revisjon etter at betal-


ingsplikten for denne pasientgruppen har virket minst 


et halvt år. Markeres med gult ettersom det ikke er 


sikkert når dette innføres.


De siste årene har det 


vært en økt nasjonal 


satsing på skolehelse-


tjenester og helse-


stasjoner. De fleste 


kommuner har økt 


ressursbruken, men ikke 


Bjerkreim. Her har 


ressursinnsatsen gått 


ned betydelig.


Dette kan ha negative 


effekter på kommunens 


forebyggende arbeid 


overfor barn og unge i 


alderen 0-20 år. 


I Stortingsmeldingen om 


fremtidens helsetjeneste  


foreslår regjeringen å 


innføre betalingsplikt for 


utskrivningsklare 


pasienter innen psykisk 


helse og rus, tidligst fra 


2017. 


Dette kunne bli en for-


midabel utfordring for 


kommunene. Blant annet 


vil  det bli  utfordrende for 


kommunen å finne et 


egnet tilbud på kort 


varsel for denne pasient-


gruppen. 


Årsaker/trender Virkning


Innenfor psykiske 


helsetjenester er mangel 


på boliger med tilknyttet 


bemanning en hoved-


utfordring,.


Man frykter at dette vil  


føre til  økt behov for 


heldøgnstjenester


Helse og psykiatri
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PLEIE OG OMSORG 


 
 


Tema Risiko Kommentar


Økonomi. 


Hjelp til  


selvhjelp


Et eventuelt prosjekt vil  kunne være rettet mot 


ressursbruk og dimensjonering av pleie- og 


omsorgstjenesten, og hvordan kommunen arbeider 


mht. forebygging og hverdagsrehabilitering.


Unge 


tjeneste-


mottakere


Unge pleie- og omsorgsmottakere er gjerne unge eller 


middelaldrene som er avhengige av et offentlig 


hjelpetilbud. Det er kronisk syke, funksjonshemmede, 


psykisk utviklingshemmede, psykisk syke, 


rusavhengige eller andre med store hjelpebehov.


Det har vært en betydelig 


utgiftsvekst i  Bjerkreim 


de siste årene. Det er 


imidlertid vanskelig å 


vite hvor den sterkeste 


økningen har kommet, 


fordi utgiftstallene ikke 


har vært godt nok skilt 


mellom institusjons-


tjenester og hjemme-


tjenester. De fleste 


kommunene har som mål 


å redusere utgiftene 


forbundet med pleie- og 


omsorgstjenester. 


Sentralt i  dette arbeidet 


står ideen om at tidlig og 


nødvendig innsats skal 


føre til  at flere skal klare 


seg hjemme lengst mulig. 


Man ønsker å vri inn-


satsen fra institusjons-


baserte til  hjemme-


baserte tjenester


Det forventes at dette vil  


gi bedre tjenester og en 


økonomisk besparelse 


for kommunen. Men i 


Bjerkreims tilfelle er det 


vanskelig å si noe om 


hvordan man lykkes i  


dette arbeidet, ettersom 


tallene har vært 


rapportert inn feil


 En stadig større del av 


pleie- og omsorgs-


mottakere er under 67 år. 


I 2014 var 46  prosent av 


tjenestemottakerne i 


denne brukergruppen i 


Bjerkreim. Det har vært 


en kraftig vekst i  denne 


brukergruppen, fra 13 i 


2007 til  66 i 2014.


Hvordan påvirker dette 


det kommunale pleie- og 


omsorgstilbudet? Vi vet 


l ite om hvordan det 


kommunale tilbudet er 


innrettet mot denne 


brukergruppen, 


ressursbruken, og på 


hvilken måte disse 


brukerne har andre 


behov enn eldre 


tjenestemottakere. 


Pleie og omsorg
Årsaker/trender Virkning
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LANDBRUK, TEKNIKK OG MILJØ 


 


Tema Risiko Kommentar


Lite 


fagmiljø - 


sårbarhet


Det er selvfølgelig ikke bare innen denne sektoren dette 


er en utfordring i en kommune av Bjerkreims størrelse, 


men innen teknisk avdeling beskrives det som den 


viktistge utfordringen.


Utskift-


ning vann- 


og avløps-


ledninger


Ingenting av vannledningsnettet er fornyet de siste 


årene og det er ikke rapportert inn fornyingstall  for 


kloakknettet. Det er heller ikke rapportert inn tall  som 


sier noe om hvor stor del av kloakknettet som er av 


ukjent alder. Det er derfor vanskelig å gi et brukbart 


anslag av risikoen her.


Klima- og 


miljøplan


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


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


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


Statlige retningslinjer  


stil ler krav om at 


kommunene utarbeider 


ambisiøse mål, ti ltak og 


virkemidler for å 


redusere utslipp av 


klimagasser, energibruk 


og miljøvennlig energi-


omlegging. 


Dersom lite skjer lokalt, 


nås heller ikke målene 


nasjonalt eller globalt. 


Tilsynelatende lav 


utskiftningstakt av vann- 


og avløpsledninger, men 


vi er l itt usikre på dette 


Dette kan føre til  


vannlekkasjer, høyere 


kostnader for 


innbyggerne og 


oversvømmelser i  


kjellere


Landbruk, teknikk og miljø
Årsaker/trender Virkning


Det er et l ite fagmiljø på 


teknisk avdeling, med et 


nokså stort ansvars-


område. Mye ansvar på 


noen få nøkkelpersoner


Sårbarhet ved sykefravær 


og utskiftninger
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4 FAKTA OG VURDERINGER 


DEMOGRAFISK UTVIKLING 


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


sentrale indikatorer. 


 


BEFOLKNINGSPROFIL  2012-2014 


Tabell 1 – Demografisk utvikling – Sentrale indikatorer SSB 


    Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


KG 2 
2014 


Fylket 
2014 


Folkemengde    2779 2820 2861 .. .. 


Andel 1-5 år    7,4 7,3 7,2 5,4 7,1 


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


Andel 16-18 år    3,9 3,8 4,4 4 4,1 


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


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


Andel 67-79 år    7,2 7 7,2 12,1 8 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


 


Kommentar: 


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


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


er høyere i Bjerkreim enn i kommunegruppe 02 og fylket. 


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


denne gruppen i Bjerkreim enn i de andre kommunene. 


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


gruppe 2, men ganske likt med fylket. 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


 


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


årene. Vi har delt periodene inn i fireårssykluser. 


 


Tabell 2 – Befolkningsframskriving – Middels vekst SSB 


Alder  2014  2018   2022  2026 


0-5 år  
247 


 
268 


  
292 


 
308 


6-15 år  
434 


 
456 


  
482 


 
516 


16-66 år  
1824 


 
1984 


  
2105 


 
2226 


67-79 år  
198 


 
238 


  
294 


 
337 


80-89 år  
89 


 
79 


  
81 


 
102 


90 år og eldre  
28 


 
32 


  
20 


 
18 


 


 


 


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


nullpunktet eller utgangspunktet er befolkningstallet for 2014. 


 


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


 


 


 


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


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


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


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


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


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


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


hov for andre kommunale tjenester. 


ØKONOMISK UTVIKLING 


F INANSIELLE NØKKELTALL 2012-2014 


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


 


 


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


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


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


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


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


 


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


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


ny dimensjonering av tjenestetilbudet, infrastruktur tilpasset nye utbyggingsområder, og 


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


 


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


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


innskudd og kortsiktige fordringer) og kortsiktig gjeld.  


 


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


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


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


 


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


Finansielle nøkkeltall 
Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


KG 2 
2014 


Fylket 
2014 


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


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


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


Arbeidskapital ex. premieavvik i % av bto  
driftsinntekter 


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


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


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


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


tekter og ordinære rammetilskudd som står for økningen.  


 


Tabell 4 – Driftsbudsjett 2015-2019 


 


 


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


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


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


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


rundt inntektsutviklingen og kostnader for driftsnivået, representerer kommunens pensjons-


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


  


INVESTERINGSBUDSJETTET 2015-2019 


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


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


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


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


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


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


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


noe for fremtidig økonomisk handlekraft. 


 


OPPSUMMERING  


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


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


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


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


Organisasjonskartet nedenfor viser hvordan kommunen er organisert.  De enkelte avdelinger 


og enheter har eget budsjettansvar. 


 


Figur 2 – Administrativt organisasjonskart 


 


  


KOMMUNENS E IERSKAP I SELSKAPER (DIREKTE EIERSKAP ) 


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


 


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


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


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


kommunen som juridisk enhet. Kommunen utarbeidet eierskapsmelding i 2012.  


 


  


Tabell 5 – Oversikt over selskaper der Bjerkreim kommune har eierandeler  


Hovedkilde: Selskapsnoten til årsregnskapet 2014 


 


 Lyse AS (0,51 %) 


 Magma Geopark AS (10,43 %) 


 Uninor AS (12,46 %) 


 


 Dalane Energi IKS (11,42 %) 


 Dalane Miljøverk IKS (13,02 %) 


 Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (0,98 %) 


 Rogaland Revisjon IKS (0,71 %) 


 


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


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


som året før.  


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


 


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


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


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


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


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


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


 


STYRING OG INTERNKONTROLL  


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


ringsdokumentene i kommunens overordnede styringssystem. Rapportering på målene 


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


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


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


også bruker- og medarbeiderundersøkelser). 


 


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


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


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


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


gruppe.  


 


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


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


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


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


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


mune må gjøre seg opp sin formening. 


 


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


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


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


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


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


 


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


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


blir nådd. En sentral forutsetning for at den interne kontrollen skal være tilfredsstillende, er 







 


19 


 


at den er godt forankret på ledernivå. Det er vårt inntrykk at dette i hovedsak er tilfellet i 


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


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


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


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


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


skapstallene.  


 


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


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


OPPVEKST OG KULTUR 


 


SKOLE  


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


 Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


KG 2  
2014 


Fylket 
2014 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


Kommentarer til tabellen: 


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


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


dette langt høyere enn i andre kommuner. 


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


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


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


snittet. 


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


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


re.  


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


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


 


UTFORDRINGER FOR KOMMUNENS SKOLER  


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


BARNEHAGE  


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


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim  


2014 


KG 2 


2014  


Fylket 


2014 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Korr bto driftsutg styrket tilbud førskolebarn kom bh 


 


Bto driftsutg styrket tilbud førskolebarn alle bh 


 


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


 


.. .. 144000 


 


79379 


 


11,5 


62322 


 


59912 


 


12,8 


120046 


 


87358 


 


21,1 


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


 


Kommentarer til tabellen: 


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


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


en del høyere enn både kommunegruppen og fylkessnittet.  


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


både kommunegruppen og fylkessnittet. 


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


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


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


 Drøyt halvparten av barna går i kommunale barnehager. 


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


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


ger. 


 


KULTUR 


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


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


KG 2 


2014 


Fylket 


2014 


Nto driftsutg for kultursektoren per innbygger 1952 2124 1783 2096 2287 


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


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


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


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


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


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


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


 


Kommentarer til tabellen: 


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


noe lavere enn kommunegruppen og mye lavere enn fylkessnittet. 


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


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


 


OPPSUMMERING  


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


dervisningsressursene til spesialundervisning. Dette reduserer ressursinnsatsen til den ordi-


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


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


 


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


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


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


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


giftene er høyere i Bjerkreim. 


 


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


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


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


barn som har et styrket barnehagetilbud.  
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LEVEKÅR 


PLE IE OG OMSORG  


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


 Bjerkreim  
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


KG 2 
2014 


Fylket 
2014 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


Kommentarer til tabellen: 


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


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


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


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


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


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


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


per innbygger enn fylkessnittet, men litt høyere enn kommunegruppen.  


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


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


gere i denne gruppen har vært nokså konstant. 


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


kommunegruppen og fylkessnittet. 


 


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


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


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


i 2014 var det 66 brukere (46 prosent).  


 


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


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


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


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


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


te stillingsstørrelser og hjemmerehabilitering i samarbeid mellom hjemmesykepleie og fysio-


terapeut.  


 


HELSETJENESTER  


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


 Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


KG 2  
2014 


Fylket 
2014 


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


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


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


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


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


Gjennomsnittlig listelengde 1124 1178 1198 900 1233 


Reservekapasitet fastlege 120 127 125 112 105 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


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


kessnittet, men mye lavere enn kommunegruppen. 


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


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


 Kommunen har en god legedekning, med en betydelig reservekapasitet. 


 


RUS OG PSYKIATRI  


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


 Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim  
2014 


KG 2  
2014 


Fylket 
2014 


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


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


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


 


  


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


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


det dersom de ønsker.  


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


kisk helsetjeneste.  


 


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


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


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


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


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


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


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


 


BARNEVERN  


 


Kommentarer til tabellen: 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 Bjerkreim 
2012 


Bjerkreim 
2013 


Bjerkreim 
2014 


Lund 
2014 


Norge 
2014 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


av barna en slik plan. 


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


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


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


svært mange barn per saksbehandler. 


 


SOSIALE TJENESTER (NAV) 


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


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


Lund 


2014 


Landet 


2014 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


Kommentarer til tabellen: 


 Bjerkreim har få sosialhjelpsmottakere og lave sosialhjelpsutgifter, sammenlignet 


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


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


kommuner ligger andelen unge sosialhjelpsmottakere mellom seks og åtte prosent. 


 


OPPSUMMERING LEVEKÅR 


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


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


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


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


 


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


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


 


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


tanse og gi et dagtilbud for demente. 


 


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


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


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


tjenester medføre behov for mer ressurskrevende tjenester. 


 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


øke behovet for sosiale tjenester. 


LANDBRUK, TEKNIKK OG MILJØ (LMT) 


 


PLAN OG FORVALTNING  


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


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


Lund 


2014 


Fylket 


2014 


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


pr innb 


86 -145 362 575 835 


Alder for kommuneplanens arealdel 6 7 8 7 4 


Alder for kommuneplanens samfunnsdel 7 8 9 7 5 


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


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


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


dager 


135 0 156 250 307 


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


.. .. 344 .. 137 


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


lenderdg 


11 10 14 8 22 


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


lenderdg 


35 21 22 .. 42 


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


saksbeh.tid 


13 5 7 0 7 


 


 


Kommentarer til tabellen: 


 Kommunen har i 2015 vedtatt en ny kommuneplan.  


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


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


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


kommunenes selvkost for tjenestene. 


 Saksbehandlingstiden for private reguleringsforslag avhenger mye av kompleksite-


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


år for år. 


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


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


 


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


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


her ikke med full selvkost på områdene. 


 


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


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


legging utgjør bare en liten del av dette.  


 


VANN,  AVLØP OG AVFALL  


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


Vann 


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


Lund 


2014 


Fylket 


2014 


Andel av befolkn. som er tilkn. kom. vannforsyning 
 


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


Årsgebyr for vannforsyning  
 


3300 2700 2500 2849 2467 


Andel fornyet ledningsnett, snitt for siste tre år 
 


0 0 0 0 0,54 


Avløp 
 


     
Andel av bef. som er tilknyttet kom. avløpstj 


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


Årsgebyr for avløpstjenesten  
 


5700 5400 4900 3960 2954 


Andel spillvannsnett med ukjent alder 
 


.. .. .. 0 11 


Andel fornyet spillvannsnett, snitt for siste 3 år 
 


.. .. .. .. 0,48 


Avfall 
 


     
Årsgebyr for avfallstjenesten  


 
2575 2500 2500 2427 2593 


Husholdningsavfall per innbygger  
 


387 384 396 367 .. 


Antall avfallstyper tilrettelagt for sortering 
 


.. 4 3 3 5 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


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


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


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


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


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


stander og få innbyggere vil bidra til høyere gebyr. 


 


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


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


rådene. Avfallstjenesten utføres av det interkommunale selskapet Dalane Miljøverk. 


 


E IENDOMSFORVALTNING  


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


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


KG 2 


2014 


Fylket 


2014 


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


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


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


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


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


 


Kommentarer til tabellen: 


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


har vært betydelige årlige variasjoner.  


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


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


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


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


det, ville utgiftene ha vært merkbart høyere 


 


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


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


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


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


hold ligger på et slikt nivå at etterslep vil akkumuleres.   


 


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


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


 


OPPSUMMERING  


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


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


dinger/utskiftninger osv.   


 


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


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


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


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


områdene under LMT. 


KLIMA OG MILJØ 


 


KLIMA OG MILJØ  


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


 Bjerkreim 


2012 


Bjerkreim 


2013 


Bjerkreim 


2014 


KG 2  


2014 


Fylket 


2014 


Kommunale energikostn, per innbygger 865 1026 818 1139 730 


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


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


Energikostn. til institusjonslokaler per beboer 0 0 0 19955 13504 


Husholdningsavfall per innbygger  387 384 396 .. .. 


Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse 40 40 43 48 42 


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


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


Antall innbyggere per el-bil 1390 564 191 297 124 
 


 


Kommentarer til tabellen: 


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


porteringen er korrekt. Innrapporteringen av energikostnader til institusjonslokaler 


er åpenbart ikke korrekt.  


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


ligger langt over de kommunegruppene vi sammenligner med. 


 Andelen av husholdningsavfallet sendt til energigjenvinning eller levert til material-


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


og litt høyere enn kommunegruppen.  


 Kommunens biltetthet er omtrent som fylkessnittet og kommunegruppen. Andelen 


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


gruppen.   


 


 


MÅL FOR KOMMUNENS KLIMA OG MILJØ  


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


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


 


FORVALTNINGSREVIS JONER (HERUNDER SELSKAPSKONTROLLER ) 


 


Tabell 18 – Forvaltningsrevisjoner i forrige periode 2012-2015 


 


År Område Tema 


2012 Innkjøp Anskaffelser 


2013 Skole Skolemiljø 


2013 Eiendomsforvaltning Vedlikehold av kommunale bygninger 


2014 Økonomi Økonomistyring 


2015/ 
2016 


Skole Skolemiljø - oppfølging 


   


2013 Selskapskontroll Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 


2015 Selskapskontroll Dalane Miljøverk IKS 


2015 Selskapskontroll Lyse AS 
 


 


T ILSYN FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND (UTFØRTE OG PLANLAGTE ) 


 


Tabell 19 – Tilsyn fra fylkesmannen i tidsrommet 2013-2015  


 


År Avdeling (fylkesmannen) Tema 


2013 Utdanning Opplæringslova Kap 9a Psykososialt miljø 


2015 Helse og sosial Barneverntenesta Eigenevalueringstilsyn 
 


 


KOMMENTARER 


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


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


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


fylkesmannen skal sikre at kommunene følger nasjonale lover og vedtak.  


 


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


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


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


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


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


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


legg gjennomføres det enkelte undersøkelser og granskninger.  


 


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


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


ganisasjonen og instanser kommunen samarbeider med. Mange av prosjektene inneholder 


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


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


regeletterlevelse av lov om offentlige anskaffelser.  
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5 VEDLEGG 


 


Investeringsbudsjett i Bjerkreim kommune 


 


Tabell 20 – Investeringsbudsjett 2015-2019 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


Utval:  


Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 


3 / 2016 


Møtedato: 


06.06.2016 


Utvalgssaksnr.: 


14/16 - 5/16 


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


Jostein Merkesdal (varamedlem) 


Forfall / varamedlemmer: 
Magne Vaule hadde meldt forfall, Jostein 
Merkesdal vart innkalla som vara 
 


Andre som var tilstade i møte: 
Ordførar Torbjørn Ognedal, rådmann Ørjan Daltveit og økonomisjef Tore Sprangen frå 
kommunen 
Seniorrådgiver Per Kåre Vatland, frå Rogaland Kontrollutvalgssekretariat. 


 


 Side 


Saker til behandling 


14/16 16/00154-5 Godkjenning av protokoll frå møtet 25. april 2016 2 


15/16 16/00158-3 Orientering frå ordføraren 2 


16/16 16/00333-1 
Orientering om Bjerkreim kommune sin 
tertialrapportering pr. 30.04.2016 


2 


17/16 16/00158-2 Orientering frå rådmannen  3 


18/16 16/00162-7 
Dialog med administrasjonen om ny plan for 
forvaltningsrevisjon  


4 


19/16 16/00158-1 
Plan for invitasjon av kommunale leiarar til å orientera for 
kontrollutvalet 


4 


20/16 16/00162-9 
Oppsummering møte med politikarane - Innspel til plan 
for forvaltningsrevisjon 


5 


21/16 16/00171-8 Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr 30.04.2016 6 


22/16 16/00290-8 Statusoversikt juni 2016 6 


Referat-/meldingssaker 


5/16 16/00156-1 Vedr. Rogaland revisjon 6 


Eventuelt 
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Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
 
 
14/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 25. april 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 25. april 2016.  
 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 25. april 2016.  
 


[Lagre]  
 
 
 
15/16 Orientering frå ordføraren 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet tek Ordføraren si utgreiing i møtet til orientering.   
 
 


Møtebehandling 
Ordføraren orienterte om prosessen med kommunesamanslåing.  
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet tek Ordføraren si utgreiing i møtet til orientering.  
 


[Lagre]  
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16/16 Orientering om Bjerkreim kommune sin tertialrapportering pr. 


30.04.2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek økonomisjefen sin gjennomgang av rekneskapen pr. 
30.04.2016 til orientering.  
 
 


Møtebehandling 
Økonomisjefen orienterte om tertialrapporten. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek økonomisjefen sin gjennomgang av 
rekneskapen pr. 30.04.2016 til orientering.  
 


[Lagre]  
 
 
 
17/16 Orientering frå rådmannen  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmannen si utgreiing i møtet til orientering.  
 
 


Møtebehandling 
Rådmannen orienterte om spørsmålet frå kontrollutvalet.  
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmannen si utgreiing i møtet til orientering.  
 


[Lagre]  
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18/16 Dialog med administrasjonen om ny plan for forvaltningsrevisjon  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet tek administrasjonens innspel til Plan for forvaltningsrevisjon med seg 
i det vidare arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon.  
 
 


Møtebehandling 
Rådmannen orienterte om administrasjonens innspel 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet tek administrasjonens innspel til Plan for forvaltnings-
revisjon med seg i det vidare arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon.  
 


[Lagre]  
 
 
 
19/16 Plan for invitasjon av kommunale leiarar til å orientera for 


kontrollutvalet 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


 
Kontrollutvalet ønskjer å invitera kommunale leiarar til møta framover for å 
orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og ansvarsområde. Kontrollutvalet 
startar med å invitere rådmannen til møtet 5. september 2016.  


Sekretariatet gis fullmakt til å invitera andre på lista dersom den som står 
for tur ikkje har anledning til å møta.  


 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalet vil ha en mal for invitasjon. Det vart sett fram fyljande 
forslag til innhald i invitasjonen: 


 Generelt om avdelinga: 
o Plassering i organisasjonen 
o Tenesteytingar 
o Personale: tal på tilsette, kompetanse 
o Budsjett og rekneskap for avdelinga 


 Tankar om framtida 
o Tenestebehov/-tilbod – utfordringar / endringar? 
o Kompetansebehov  


 Statlege tilsyn (gjeld ikkje alle) 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
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Vedtak 
Kontrollutvalet ønskjer å invitera kommunale leiarar til møta framover for å 
orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og ansvarsområde. Kontrollutvalet 
startar med å invitere rådmannen til møtet 5. september 2016.  


Sekretariatet gis fullmakt til å invitera andre på lista dersom den som står 
for tur ikkje har anledning til å møta. 
 


[Lagre]  
 
 
 
20/16 Oppsummering møte med politikarane - Innspel til plan for 


forvaltningsrevisjon 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet tek førebels innkomne innspel frå politikarane til orientering.  


De mottekne forslaga vil saman med andre innspel, danne grunnlaget for 
kontrollutvalet sine prioriteringar i den nye Plan for forvaltningsrevisjon.  


 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet tek førebels innkomne innspel frå politikarane til orientering.  


De mottekne forslaga vil saman med andre innspel, danne grunnlaget for 
kontrollutvalet sine prioriteringar i den nye Plan for forvaltningsrevisjon.  
 


[Lagre]  
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21/16 Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr 30.04.2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 30. april 
2016 til orientering.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikten for kontroll og tilsyn 
pr. 30. april 2016 til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
22/16 Statusoversikt juni 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt juni 2014 til orientering.  
 


Møtebehandling 
Oppfølging Lyse vert 5. september 2016. 
 
Votering 
 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt juni 2016 til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
5/16 Vedr. Rogaland Revisjon 
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EVENTUELT 


Ingen saker  
 
 
 
 
 
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 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur 
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Til : Rogaland kontrollutvalgssekretariat 


Fra : Rådmennene i eierkommunene Lyse AS 


Dato : 06.06.2016 


Kopi : Lyse AS v/styrets leder og konsernsjef 


 


Selskapskontroll: Lyse AS  


Rådmennenes statusrapport om oppfølging av anbefalinger 


_________________________________________________________________ 


 


Rådmennene i nevnte kommuner har samarbeidet om statusrapport på oppfølging av 


anbefalinger gitt eierkommunene i selskapskontrollen av Lyse AS av juni 2015. Ved  


behandlingen av rapporten i kommunene Lund, Strand og Sandnes ble det vedtatt noen tillegg 


for videre oppfølging. Disse omtales også i denne statusrapporten. 


 


1. Anbefaling om at alle eierkommunene bør vedta en og samme felles eierstrategi, herunder  


at både kommunestyrene og generalforsamlingen/bedriftsforsamlingen involveres  


i prosessen og at eierstrategien vedtas av generalforsamlingen/bedriftsforsamlingen 


 


I høringsuttalelsen til rapporten fremholdt rådmennene at den spesifikke eierstrategien overfor 


Lyse AS skal revideres i valgperioden 2015-2019. Den reviderte eierstrategien vil utarbeides 


etter en ny mal som eierkommunene har utviklet. Det betyr en enda mer tydelig eierstrategi, 


både når det gjelder kjernevirksomheten, kjerneområdet og de økonomiske sidene av 


eierskapet i selskapet. 


 


Arbeidsprosessen for revisjonen vil bli utformet høsten 2016 i et samarbeid med selskapet. 


«Styrets melding til eierne 2016» vil her være et innspill i arbeidet. Det tas sikte på at 


oppstarten av arbeidet kan skje i en felles samling mellom aksjonærene og selskapet. 


Utarbeidelsen av selskapsspesifikk eierstrategi innebærer at forslaget behandles politisk i 


eierkommunene. Innspill og forslag til endringer søkes samordnet så langt som mulig, og en 


endelig versjon fremmes for godkjenning i by-/kommunestyrene. Bedriftsforsamlingens rolle 


i prosessen avklares i samråd med selskapet og bedriftsforsamlingens leder. 


 


For å sikre tilstrekkelig kvalitet i arbeidet, nødvendig forankring og politisk behandling i 16 


eierkommuner tar det naturlig nok tid å ferdigstille en revidert eierstrategi for Lyse AS. Det 


legges derfor til grunn at dette arbeidet vil pågå i 2017 med endelig behandling i 


eierkommunene årsskiftet 2017/2018. Det kan legge til rette for en mulig orientering i ordinær 


bedriftsforsamling og/eller generalforsamlingen våren 2018.   


 


2. Anbefaling om at eierkommunene bør avklare nærmere bedriftsforsamlingens rolle ved 


større strategisaker. 


En vurdering av selskapets styrende organer og fremtidig innretning av ansvar og oppgaver 


for disse, innenfor rammen av aksjelovens bestemmelser, er noe som kan bli ett av flere tema 


i revisjon av eierstrategien. Erfaringer med bedriftsforsamlingens funksjon, sett i lys av 


oppgaver og ansvar som følger av vedtektene, må her legges til grunn. Å forsterke 
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mulighetene for politisk behandling i eierkommune i forkant av store strategiske beslutninger 


i bedriftsforsamlingen kan være et særlig tema å se nærmere på i revisjonen. 


 


3. Anbefaling til styret om å drøfte med eierne om det er hensiktsmessig å offentliggjøre 


avkastningsmål og avkastning for de enkelte virksomheter, f.eks. gjennom styrets melding 


til eierne.  


En slik drøfting er naturlig å gjøre som del av arbeidet med revidert eierstrategi. Etablerte 


systemer i dag, slik som 3-årig rullerende utbytteplan, ekstern verdisetting av selskapet annet 


hvert år mv. er formålstjenlige for eierne. Ytterligere behov for avkastningsmål må blant 


annet sees opp mot fortsatt høy kvalitet på selskapets prognoser som benyttes i kommunenes 


4-årige handlings- og økonomiplaner. Stadig strammere kommuneøkonomi fordrer høy 


kvalitet i budsjetterte inntektsanslag om bl.a utbytte fra Lyse AS. Det tilligger konsernstyret å 


konkretisere eventuelle avkastningsmål for de enkelte datterselskapene i konsernet. 


Eierstrategien overfor Lyse AS gjelder konsernet. 


 


4. Oppfølging av fire anbefalinger vedtatt av by-/kommunestyrene i Lund, Strand, Sandnes 


Lund kommunestyre har vedtatt at eierkommunene/valgkomiteen bør ha som mål å 


fremskaffe styrerepresentanter som kompetansemessig er jevnbyrdige med konsernledelsen.   


Basert på vedtekter og aksjonæravtale er det i gjeldende eierstrategi overfor Lyse AS 


redegjort for betydningen av en styresammensetning som tjener selskapet hensyntatt ulike 


behov over tid, bl.a. avhengig av de utfordringene selskapet står overfor. I revisjonen av 


eierstrategien kan dette vurderes nærmer. Samtidig er det igangsatt et arbeid i selskapet for å 


se nærmere på rammer og kriterier for valgkomiteens arbeid. Revidert eierstrategi må være 


samordnet her. 


 


Strand kommunestyre har vedtatt at det skal skaffes klarhet i om Strand kan delta med en 


representant i rådmennenes administrative eierskapsgruppe (saksutredere). Rådmennene har 


bekreftet at Strand kommune kan delta i gruppen. Strand kommune deltar i gruppens arbeid i 


saker som har relevans for kommunen. 


 


Sandnes bystyre har i sitt vedtak påpekt viktigheten av meroffentlighet og åpenhet, så langt 


det er forretningsmessig forsvarlig. Videre har bystyret bedt om at strategien knyttet til 


sponsing revideres og drøftes med generalforsamlingen. Spørsmålene om åpenhet og 


meroffentlighet er naturlige temaer i revisjon av eierstrategien, innenfor de rammer som 


gjelder for selskapets virksomhet. Strategi for sponsing er en del av selskapets markedsføring. 


En nærmere redegjørelse kan for eksempel være aktuelt at selskapet gir aksjonærene i et 


eiermøte. Det vil gi selskapet anledning til å orientere om gjeldende strategi og aksjonærene 


rom for å stille spørsmål og gi innspill. Åpenhet om sponsorstrategien følger av gjeldende 


eierstrategi og videreføres i revidert strategi. 





