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36/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 5. september 
2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00154-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 21.11.2016 36/16 

 

 

 

 

 

 

Protokollen frå møtet 5. september 2016 vert lagt fram til formell godkjenning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte 5. september 
2016.  

 

 

 

 

SANDNES, 16.11.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Bjerkreim-05-09-2016.pdf 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
           Til sakslista 
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37/16 Orientering frå kommunalsjef Personal og 
utvikling 
 
Arkivsak-dok.  16/00158-10 

Arkivkode.  027  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 21.11.2016 37/16 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet vedtok i møte i 6. juni 2016 og invitere kommunale til å kome i 

kontrollutvalet for å orientere om verksemda på sine område. Kontrollutvalet ynskja til dette 

møte å invitere Kommunalsjef personal og utvikling Bodil Heskestad til å orientere om sitt  

område.  

Saksutgreiing 
Kontrollutvalet har gitt fyljande stikkord om kva de ynskjer å høyre nærmare om:  

 Avdelinga sin plass i organisasjonen 

 Tale på tilsette i avdelinga 

 Kva tenester som avdelinga leverar 

 Avdelinga sitt budsjett og rekneskap  

 Tankar om framtida 
o Rekruttering av medarbeidarar til kommunen 
o  Utfordringar i høve til rekruttering  
o Utvikling av kommunen in organisasjon 

Me setter av 30 – 45 min til orienteringa medrekna tid til spørsmål frå utvalet  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek orienteringa frå kommunalsjef personal og 
utvikling til orientering.  

 

 

SANDNES, 16.11.2016 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

  

         

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
           Til sakslista 
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38/16 Orientering om føreløpige rekneskap 2016 og 
økonomiplan 2017 - Bjerkreim kommune 
 
Arkivsak-dok.  16/00158-11 

Arkivkode.  027  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 21.11.2016 38/16 

Bakgrunn:  
Kontrollutvalet har ein lovfesta rett til å knyta kommentarar til kommunes årsrekneskap før 

dette vert behandla av formannskap og kommunestyre. Som eit ledd i kontrollutvalets tilsyn 

med rekneskapet vert derfor økonomisjef/rådmann invitert til kontrollutvalet for å orientera 

om arbeidet med rekneskap og budsjett for utvalet.  

Saksutgreiing:  
Det er ikkje kravd i lov og forskrift at kontrollutvalet skal behandla kommunens rekneskaps-  

rapportar. Kontrollutvalet gir derfor ikkje innstilling til kommunestyret i slike saker, men tar 

dei til orientering. Eventuelle kommentarar til rekneskapet frå kontrollutvalet gis i forbindelse 

med behandling av årsrekneskapen.  

Det vil bli orientert om foreløpig rekneskap for 2016 samt om forslag til budsjett for 2017. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek administrasjonen si gjennomgang til 
orientering.  

 

 

SANDNES, 16.11.2016 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

 

 

         

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
           Til sakslista 
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39/16 Invitasjon til samarbeid knytt til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt vedr. Interkommunal PP-
teneste i Dalane 
 
Arkivsak-dok.  16/00371-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 21.11.2016 39/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalet i Eigersund har bestilt eit forvaltningsrevisjonsprosjekt knytt til PP-tenesta i 

Dalane. PP-tenesta er eit samarbeidsprosjekt mellom dei fire kommunane i Dalane, og 

kontrollutvalet i Eigersund inviterer derfor dei andre samarbeidskommunane til å delta 

dersom dei ønskjer det. 

 

Saksutgreiing: 
Revisor har i sitt utkast til prosjektmandat føreslått at føremålet med prosjektet skal vera å sjå 

nærare på PP-tenesta sitt samarbeid med barnehagar og skular i det individ- og systemretta 

arbeidet. 

 

Med bakgrunn i dette føremålet, vert det føreslått å sjå nærare på desse problemstillingane: 
 Kva for mål styrer PP-tenesta etter og kva for resultat oppnår den? 

 Kva kjenneteiknar prosessen frå eit særlig behov  vert fanta opp til konkrete tiltak vert 

sett inn? 

 Kva kjenneteiknar arbeidet PP-tenesta gjer i barnehagane og på skulane med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å sikra barnehagebarn og skuleelevar 

eit tilrettelagt tilbod? 

 Korleis opplever PP-tenesta og samarbeidspartnarane samhandlinga? 

 Kva for forbetringsmuligheiter ligg føre i tenesta sitt individ- og systemretta arbeid? 

 

Slik prosjektmandatet nå ligg føre, er det kostnadsrekna til 250 timar. Revisor har gitt eit 

foreløpig kostnadsoverslag for kommunar som sluttar seg til på ca. 50 timar pr. kommune.  

 

Kontrollutvalet kan om dei ønskjer å delta legga til spesielle problemstillingar som dei ønsker 

å ta med ut over dei som er føreslått. Det kan påverka den omtala timeprisen.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalet i Bjerkreim vil delta på den planlagde forvaltningsrevisjonen knytt 

til PP-tenesta i Dalane, i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre og 

med dei eventuelle tillegg/presiseringar som kom fram i møtet.  
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SANDNES, 16.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

RR  Eigersund 2016 PP tjenesten - Mandat 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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40/16 Orientering om dei viktigaste reglane om habilitet  
 
Arkivsak-dok.  16/00159-4 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 21.11.2016 40/16 

 

Bakgrunn 
I samband med sak om orienteringer/opplæring for det nye kontrollutvalet i denne perioden, 

var eitt av temaa ein gjennomgang og drøfting av habilitetsreglane. 

 

Saksutgreiing 
Gjennomgangen av habilitetsreglane vil gi ei oversikt over dei viktigste habilitetsreglane og 

korleis ein som både folkevald og tilsett skal gå fram dersom det vert reist spørsmål om 

habilitet. Det er dagleg leiar i sekretariatet som har denne gjennomgangen. 

 

Det vert lagt opp til at medlemmene kan stilla spørsmål undervegs i gjennomgangen. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar gjennomgangen av habilitetsreglane til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 16.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

         

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
 

           Til sakslista 
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41/16 Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00315-10 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 21.11.2016 41/16 

Bakgrunn 
Sekretariatet ber kvart halvår administrasjonen i Bjerkreim å leggje fram ein enkel havårleg 

rapport om status på politiske vedtak. Rapporten skal òg leggast fram for kommunestyre etter 

at den er behandla i kontrollutvalet.  

Saksutgreiing 
Sekretariatet har motteke oversikter over vedtak fatta i første halvår 2016. Det er laga eigne 

rapportar for LMT-utvalet, levekårsutvalet, formannskapet og kommunestyret, samt ei 

restanseliste for saker frå 2014 og 2015 som ikkje var avslutta. Sekretariatet har og laga ei 
oversikt over kontrollutvalets saker 1. halvår 2016. 

I LMT-utvalet er alle saker registrert som avslutta eller under arbeid. 

 

Når det gjeld levekårsutvalet er alle saker innvilga/godkjent eller vidaresendt andre for 

sluttbehandling. Ei sak vedr. søk nad om næringsfond er innvilga, men ikkje utbetalt. 

 

Av saker vedtatt i formannskapet i perioden er alle sakene innvilga/godkjent eller sendt vidare 

til andre for sluttbehandling. Ei av sakene – Detaljreguleringsplan Fjermedal syd – venter 

ennå på 2. gongs behandling. Det er og ei sak som blir oppgitt å vera på «vent" der det 

framleis løper dagmulkt. Status for sakene går fram av vedlegget. 

 

For kommunestyrets del er alle sakene godkjent. Ei av sakene er sendt Fylkesmannen, som har 

stadfesta kommunen sitt vedtak.  

 

Det er og lagt fram ei omfattande liste over ikkje avslutta saker i 2014 og 2015, der det går 

fram av vedlegget kva som er status i sakene pr. rapporteringstidspunktet (oktober 16). 

. 

Kontrollutvalet sine saker er enten iverksett eller under arbeid, for 1. halvår gjaldt det m.a. dei 

nye planane. Sjå elles vedlegget. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2016 
til orientering 

Saka vert vidaresend kommunestyret i Bjerkreim til orientering 
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SANDNES, 16.11.2016 

 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg: 

Oppfølgingsoversikter 

 

         
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
          Til sakslista 

  



 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 10 

42/16 Kontrollutvalet sin årsplan for 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00166-1 

Arkivkode.  146  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 21.11.2016 42/16 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet sin årsplan er ein overordna plan som dekker faste og kjende aktivitetar til 

kontrollutvalet i året som kjem. Planen er ikkje lovpålagt, men er eit styringsverktøy for 

utvalet og inngår som ein del av kontrollutvalet si rapportering til kommunestyret. 

 

Saksutgreiing 
Planen gir ein kort oversikt over lovbrunnlaget for kommunen si kontroll og tilsynsverksemd 

og korleis den er organisert. Vidare gir planen ein oversikt over saksbehandling i utvalet og 

kva oppgåver som kontrollutvalet reknar med å arbeide med i året som kjem. 

 

Planen si oversikt over oppgåver for komande år er basert på kva som er kjent i dag. 

Samstundes er planen likevel så fleksibel at kontrollutvalet kan gripa fatt i saker som oppstår 

undervegs i året. Planen er ikkje statisk, og det kan bli naudsynt å flytta på saker av ymse 

grunner.  

 

Som nemnt er årsplanen òg ei del av kontrollutvalet si rapportering til kommunestyret. Den 

vedtekne årsplanen blir difor send kommunestyret til orientering. 

 

Sekretariatet vil innarbeida eventuelle endringar i planen før den vert vidaresendt til 

kommunestyret. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar årsplanen for  2017. Vedtatt plan vert send 

kommunestyret til orientering. 
 

 

SANDNES, 16.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg: 

Utkast til årsplan 

 

         

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.  Til sakslista 
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43/16 Statusoversikt pr. november 2016 

Arkivsak-dok.  16/00290-13 

Arkivkode. 217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 21.11.2016 43/16 

Bakgrunn 

Statusoversikta er kontrollutvalet sitt verktøy til å følgja saker som går over fleire møter. Den 

omhandlar først og fremst forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar, som vert følgt frå dei 

vert bestilt og fram til kommunestyrets vedtak knytt til rapporten er endeleg følgt opp. Andre 

type saker som krev oppfølging vil og bli tatt med i oversikta. 

Oversikta vert oppdatert til kvart møte. 

Saksutgreiing 

Målet er å gje kontrollutvalet ei oppdatert oversikt over status på dei ulike sakene så lenge dei 

er under behandling. Oversikta er utarbeidd slik at den òg viser kva saker utvalet har arbeidd 

med i inneverande kommunestyreperiode.   

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

til at dersom revisor er til stades, kan revisor under denne saka gje utvalet orientering om 

status på prosjekt revisor arbeider med og avklara endringar om dette er nødvendig. 

Det er ingen endringar til dette møtet. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikt pr. november 2016 til orientering. 

SANDNES, 16.11.2016 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Vedlegg:  

Statusoversikt 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
Til sakslista 
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44/16 Orientering om planlagt revisjon for revisjonsåret 
2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00156-5 

Arkivkode.  026  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 21.11.2016 44/16 

 

Bakgrunn 
Kommunelovas § 77, 4. ledd seier at kontrollutvalet skal ”påse at kommunens regnskaper blir 

revidert på betryggende måte”. Tilsynet vert gjennomførd ved at revisor rapporterer til 

kontrollutvalet på dei ulike trinna i revisjonsprosessen. Rapporteringa dekkjer både planlegging 

og gjennomføring/oppsummering av arbeidet. I dette møtet vil revisor presentera overordna 

revisjonsstrategi som viser korleis revisor planlegg årets revisjon.  

 

Saksframstilling  
I følge forskrift om revisjon § 4 og god kommunal revisjonsskikk, skal revisjonen kvart år 

utarbeida en plan for revisjon av rekneskapet. Dette er eit internt dokument som styrer det arbeidet 

revisor må utføra for å kunne bekrefta rekneskapen. Då dette er eit internt dokument vert det ikkje 

utlevert til kontrollutvalet. Revisor vil i staden gi ei munnleg orientering til utvalet om 

hovudtrekka.  

 

Revisor skal og årleg leggja fram ei eigenerklæring om revisors uavhengighet i høve til 

Bjerkreim kommune. Denne vart lagt fram på forrige møte, jfr sak 34/16. 

I tillegg vert det anbefalt at revisor klargjer innhaldet i revisjonen i kvar valperiode sjølv om 

dette også går fram av selskapsavtalen. Kommunen er i utvikling, faglig og organisatorisk – 

det same gjeld for revisjonen og rammevilkåra. Sidan det er varsla endringar i kommunelov-

utgreiinga sitt  arbeid, har revisor venta til nå med å gi denne erklæringa. Revisor gjer 

merksam på at det er varsla auka fokus på eigenkontroll og ei mulig utviding av oppfølging av 

løyvingar, noko ein vil koma attende til om det skjer lovendringar. Engasjementsbrevet ligg 

ved.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar revisor sin gjennomgang av planlagt revisjon for 

2016 til orientering. 

 

SANDNES, 16.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

Vedlegg: 

 

Engasjementsbrev Bjerkreim 2016 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur.  Til sakslista 
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for Bjerkreim kommune 
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AS 
 
10/16 Vedtak meldingssak Kst: Oppfølging Politiske vedtak 2. 
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Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Eigersund  
Utarbeidet dato/sign.: 


31.10.2016/FKG 
År: 


 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


31.10.2016/BEM 
Side:  


1 av 3 


Sak:  


Prosjektmandat – PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler 


Bakgrunn 
Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal har en felles PP-tjeneste. Kontrollutvalget i Eigersund har 


gitt uttrykk for at de ønsker å vurdere PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler.  


 


PP-tjenestens mandat er hjemlet i barnehageloven og opplæringsloven. Barn under opplæringspliktig 


alder, som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp, og skoleelever som 


ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, har rett til spesialundervis-


ning.  


 


PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering før vedtak om spesialpeda-


gogisk hjelp eller spesialundervisning blir fattet. PP-tjenesten skal også bistå barnehagene og skolene 


i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, for å tilrettelegge barnehage- og opplærings-


tilbudet for barn og elever med særlige behov. Tjenesten skal gi råd og veiledning om pedagogisk 


ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske spørsmål.  


 


PP-tjenesten har med andre ord to hovedoppgaver; utarbeide individuelle, sakkyndige vurderinger 


hvor dette er et lovkrav (arbeid på individnivå), og bistå barnehager og skoler med å tilrettelegge bar-


nehage- og opplæringstilbudet for barn og elever med særlige behov (arbeid på systemnivå).  


 


I prosjektet vil det være naturlig å se hen til Rogaland revisjons tidligere forvaltningsrevisjon av PP-


tjenesten fra 2009. Et hovedfunn i denne rapporten var at PP-tjenesten brukte for mye tid på individ-


rettet arbeid og for lite tid på systemrettet arbeid. Det systemrettede arbeidet er også viktig, både for 


å bedre tilretteleggingen, men også for å avdekke hvorvidt vanskene kan knyttes til i problemer i bar-


nehagen, klassen eller ved skolen som helhet. Generelle innspill fra PP-tjenesten kan bidra til at bar-


nehagene og skolene vurderer sin egen tilrettelegging med nye øyne.  


 


Opplæringsloven eller barnehageloven sier ikke noe eksplisitt om hvor lang tid det kan ta fra henvis-


ning sendes til enkeltvedtak fattes og tiltak settes inn. I Utdanningsdirektorats veileder fra 2015 heter 


det at «Elevens behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig er en viktig del 


ved å vurdere saksbehandlingstiden. Dette kan føre til at for eksempel en saksbehandlingstid på to-


talt over tre måneder kan være for lang saksbehandlingstid».  


 


 


Tall fra KOSTRA viser at Eigersund har både andelen barnehagebarn som får ekstra ressurser til 


styrket tilbud, samt andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning, gått noe ned: 


 


Andel barnehagebarn som får ekstra ressurser til styrket tilbud, i forhold til alle barn i både kommunale og 
private barnehager (Kilde: KOSTRA. Tall for foregående år finnes dessverre ikke i KOSTRA). 


 


 


 


 


2014 2015


Eigersund 16,4 15,4


Landet 17,3 18,4
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Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Eigersund  
Utarbeidet dato/sign.: 


31.10.2016/FKG 
År: 


 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


31.10.2016/BEM 
Side:  


2 av 3 


Sak:  


Prosjektmandat – PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler 


Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning  (Kilde: KOSTRA) 


 


 


 


Formål 
Formålet med prosjektet er å se nærmere på PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler i det 


individ- og systemrettede arbeidet.  


 


Problemstillinger 
 Hvilke mål styrer PP-tjenesten etter og hvilke resultater oppnår den? 


 Hva kjennetegner prosessen fra et særlig behov fanges opp til konkrete tiltak sette inn?  


 Hva kjennetegner arbeidet PP-tjenesten gjør i barnehagene og på skolene med kompetanseut-


vikling og organisasjonsutvikling for å sikre barnehagebarn og skoleelever et tilrettelagt til-


bud?  


 Hvordan opplever PP-tjenesten og samarbeidspartnerne samhandlingen? 


 Hvilke forbedringsmuligheter foreligger i tjenestens individ- og systemrettede arbeid? 


 


Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vur-


dere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, 


autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet foreslås følgende kilder til grunn 


for utvikling av revisjonskriterier: 


 


 Opplæringsloven § 5-6 med tilhørende forskrifter og lignende 


 Barnehageloven § 19 a-h. 


 Forvaltningslovens saksbehandlingsregler 


 Mål og styringssignaler fra kommunen til PP-tjenesten 


 PP-tjenestens egne mål, retningslinjer og prosedyrer  


 Eventuelle prosessbeskrivelser og samhandlingspraksis 


 Sammenligninger med andre (god praksis) 


 


Endelige revisjonskriterier vil bli utledet underveis i prosjektet.  


 


 


Metodevalg og avgrensning 
I prosjektet rettes fokuset mot PP-tjenesten. Men fordi enhetens arbeid foregår i tett relasjon til bar-


nehage og skole må samarbeidsrelasjonene og arbeidsdelingen med disse vurderes.  


 


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Eigersund 9,3 9,4 11,4 11,1 10,6 10 8,8


Landet 7,8 8,2 8,6 8,5 8,3 8 7,9
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Prosjektmandat – PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler 


Prosjektet omfatter både skoleelever og barnehagebarn, men andre avgrensninger kan bli foretatt un-


derveis. Prosjektet vil bygge på intervjuer med PP-tjenesten, og utvalgte barnehager og skoler.  I pro-


sjektet dras det veksler på tilsvarende forvaltningsrevisjoner i gjennomført av Rogaland revisjon.  


 


Omfang 
Prosjektet utføres under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forutsettes et 


tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, 


analyser og rapportering er omlag 250 timer. 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Arkivkode : E: 216   


Saksnr. : 200800044 


Statusoversikt – november 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 Vert klar til fyrste møte i 2017 


Andre saker    
 


1.      


Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Planlagt 


følgd opp 
Kommentarar 


1.       


Selskapskontrollar      


1.       


Andre saker til oppfølging      


1.       


Saker som er avslutta 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Følgd opp 
av K.utv. 


Kommentarar 


1.       


Selskapskontrollar      


2. Dalane Miljøverk IKS 07.04.2014 20.04.2015 Kst: 23.09.2015 25.04.2016  


3. Lyse Energi AS (SK m/FR) 08.09.2014 07.09.2015 Kst: 23.09.2015 05.09.2016  


Andre saker til oppfølging    
  


1. Plan for forvaltningsrevisjon med 
Overordna analyse 


 
23.02.2015 


05.09.2016 
15.02.2016 


20.09.2016   


2. Plan for selskapskontroll med 
overordna analyse 


 
23.02.2015 


05.09.2016 
05.09.2016 


20.09.2016   


 


                                                 
1 Opplysningar vedrørande ei sak som er nye til dette møtet, vert skrive med kursiv. 
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Oppfølging politiske vedtak - ikkje avslutta saker frå 2014 og 2015 
Saksnr. Sakstittel Saks 


beh. 


Arkivsak Avslag/ 
innvilget 


Tidligare status/ 
oppfølging 


Status pr. oktober 2016 


Formannskapet 
069/14 


Søknad om rammetillatelse til 
oppføring av nytt kyllinghus, 
gnr. 13, bnr. 9, Ørsdalen 630  


AES 14/415-2 Avslag Kommunen avventer ny søknad vedlagt skredutredning. 
Ny søknad mottatt. Dokumenstasjon etterlyst og sak er 
derfor ikke behandlet. Kyllinghus er oppført uten tillatelse. 
Kommunen har gitt pålegg om å søke og forhåndsvarsel 
om overtredelsesgebyr. 


Dagbøter løper i påvente av innsending 
av etterlyst dokumentasjon. Det er sendt 
ut faktura for påløpte dagmulkt pr 
16.8.2016; kr. 47 500,- 


Formannskap 
094/14 


 


Søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for 
etablering av Bjerkreim 
vindpark 


AES 14/266-12 Innvilga midl. 
disp. 


Forslag til MTA-plan og detaljplan vil bli sendt til 
kommunen når disse dok. foreligger. Forslag til MTA-plan 
og detaljplan vil bli sendt til kommunen når disse dok. 
foreligger. 


Kommunen har fått tilsendt forslag til 


MTA-plan for gjennomsyn og gitt 


tilbakemeldinger på denne. 


Kommunestyre 
035/14 


Vidare planlegging av 
kulturpark med 
sandvolleyballbane og 
delplanar vidare 


AAV/ 
RAN 


10/481-18 Godkjent Iverksatt trinn 1. Arb. vidare med stranda bak Misjons-
huset. Trinn 2-5 når økonomien tillater det. Planlagt å 
arbeide videre med dette vår/høst. 


Ikke fulgt opp p.g.a den økomiske 
situasjonen 


Kommunestyre    
043/14 


Kommunal forskrift for 
innsamling av 
husholdningsavfall - Forslag fra 
Dalane miljøverk IKS om 
endringer i forskriften 


MEI/ 
KNO 


14/608-6 Avslag/mer 
utredning 


Nedgravde søppel-containere må utredes mer. Avventer 
innspill fra DIM. Venter fortsatt 


Venter fortsatt 


Formannskap 
029/15 og 


124/15 


Søknad om dispensasjon for å 
beholde etablert kjøreveg frem 
til hyttene på gnr. 22, bnr. 1, fnr. 
209 og 210, Langebu/Stølslia 


KNO 14/326-5 Godkjent Disp. gitt. Påklaget av Fylkesmannen. Imøtegår klage frå 
Fylkesmannen, søknad avslås. Det bør settes i gang 
ulovlighetsoppfølging for at opparbeidet veg tilbakeføres. 


Ulovlighetsoppfølging iverksatt. Sak til 
formannskapet 31.10.16 


Kommunestyre 
011/15 


Ang. bestilling av 
oppfølgingsrapport - 
skulemiljøet i Bjerkreim 


RAN 12/800-81 Vedtatt Kontrollutvalget går inn i skulemiljøet på ny i 2015. 
Revisjonen har starta dette arbeidet 


Utsatt. Avventer nærmere info frå 
kontrollutv. 







Kommunestyre 
025/15 


Kommunereform - videre 
prosess for Bjerkreim kommune 


ØDA 14/83-31 Vedtatt Utredning av to alternativ. Et folkemøte avholdt. Nytt 
folkemøte vinteren 2016. Etablere fokusgrupper. Bestilt 
rapport med Bjerkreim som fokus, sett iht. Gjesdal og 
Eigersund. Endelig vedtak i kommunestyret før 
sommaren 2016 


Vedtak sendt til Fylkesmannen. 
Fylkesmannen har gitt innstilling til 
departementet. 


Formannskap 
101/15 og 


109/15 


Behandling av søknad om 
dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for 
oppføring av bolig på gnr 28, 
bnr 4, Øygard 


AES 15/290-5 Sendes 
tilbake 


Sendes tilbake for nødvendige høringer. 
Administrasjonen utarbeider nytt saksunderlag som 
inneholder argument for og imot i h.h.t. PBL. 
Settesfylkemann oppnevt. Venter på avgjørelse i 
klagesaken. 


Klageavgjørelse medførte av 
kommunens vedtak ble omgjort slik at 
dispensasjonssøknaden ble avslått. 


Formannskap 
132/15 


Delegasjon av 
avgjørelsesmyndighet - utvalg 
av arbeidsgruppe 


ØDA 09/173-5 Oppnevnt Skal være ferdig innen 15.06.16. Har hatt opplæringsdag. 
Internt arbeid er ikke startet. 


Forslag til reglement er til politisk 
behandling. 


Formannskap 
144/15 


Behandling av klage, avslag på 
søknad om 2 nye år for 
midlertidig lagerhall på gnr 32, 
bnr 24, Vikeså 


AES 09/1001-24 Vedtatt Får beholde plasthallen max 1 år. Hall må fjernes innen 
07.12.16 


Det forutsettes at plasthallen (på 
Coops eiendom) fjernes innen 
7.12.2016. 


Kommunstyret 
035/15 


Selskapskontroll - Dalane 
Miljøverk IKS 


TIG 15/299-3 Til 
orientering 


Styret og repr. gir tilbakemelding om korleis rapporten er 
fylgt opp innan 6 mnd 


Melding om oppfølging av rapporten 
(j.p. 16/4092) er lagt fram for KST 
som referatsak den 20.09.16 


Kommunestyret 
036/15 


Selskapskontroll - Lyse Energi 
AS 


TIG 14/830-4 Til 
orientering 


Styret gir tilbakemelding om korleis rapporten er fylgt opp 
innan 6 mnd 


Melding om oppfølging av rapporten 
(j.p. 16/8090) er lagt fram for KST 
som referatsak den 20.09.16 


Kommunestyret  
057/15 


Godkjenning av reguleringsplan 
for Coop Vikeså, gnr 32, bnr 24 


AES 14/111-40 Vedtatt Vedtak er påklaget. Sak er sendt til FMRO for avgjørelse. Ved klageavgjørelse ble kommunens 
vedtak opprettholdt; 
reguleringsplanen er godkjent. 


Kommunestyret 
059/15 


Rullering av handlingsprogram 
for kultur, idrett og friluftsanlegg 
2016 


RAN 15/728-1 Vedtatt Blir fulgt opp  Behandles høsten 2016 


Kommunstyret 
064/15 


Nettbrett til folkevalgte i 
valgperioden 2015 - 2018 


TSP 15/355-2 Vedtatt Nettbrett skal kjøpes, lev. før sommaren 2016 Innkjøpt og tatt i bruk 


Kommunestyret 
060/15 


Opprettelse av plangruppe for 
utredning av nytt 
omsorgssenter i Bjerkreim 
kommune 


BTD 15/774-1 Valgt Rapport legges frem innen april 2017  
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Oppfølging politiske saker 1. halvår 2016 - kommunestyret 
 


ArkivSak Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/Innvilga/ 


Godkjent 


Status: 


Iverksett/under arbeid 


Vidare oppfølging 


'16/27 1 TIG 20.01.2016 


21:30:00 


Godkjenning av møteprotokoll '001/16 Godkjent   


'09/173 6 ØDA 20.01.2016 


21:30:00 


Delegert myndighet i personalsaker '002/16 Godkjent Gjennomført tilsetting  


'16/110 1 TIG 10.02.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '003/16 Godkjent   


'10/1015 15 RAN 10.02.2016 


19:00:00 


Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 '004/16 Godkjent  Neste rapport må inneholde 


statistikk for 


spesialundervisning 


'14/111 48 AES 10.02.2016 


19:00:00 


Behandling av klage på vedtak om 


godkjenning av reguleringsplan for 


Coop Vikeså, gnr 32, bnr 24 


'005/16 Fastholder 


vedtak i sak 


57/15 


Oversendt fylkesmannen, og denne 


stadfester kommunens vedtak 


Kan ikke påklages 


'16/199 1 TIG 20.04.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '006/16 Godkjent   


'16/99 3 TIG 20.04.2016 


19:00:00 


Revidering av reglement for 


godtgjersle til folkevalde 


'007/16 Godkjent med 


endringer 
Er oppdatert på nettsida  


'12/96 36 KSO 20.04.2016 


19:00:00 


Fleksibilitet i de kommunale 


barnehagene 


'008/16 Godkjent Iverksatt  


'14/83 48 ØDA 20.04.2016 


19:00:00 


Kommunerestruktur for Bjerkreim - 


videre valg 


'009/16 Godkjent Innbyggerundersøkelse via telefonintervju 


gjennomført. Sjå sak 26/16 


 


'16/144 3 ØDA 20.04.2016 


19:00:00 


Sal av tomt til økogrend '010/16 Innvilga Alt klargjordt ihht. vedtak  







'08/360 14 AEK 20.04.2016 


19:00:00 


Rusmiddelpolitisk plan 2016-2020 '011/16 Godkjent   


'16/147 2 TBS 20.04.2016 


19:00:00 


Kommunale retningslinjer for sal og 


skjenking av alkoholhaldig drikk 2016 


- 2020 


'012/16 Godkjent Vedtatt og sendt ut til alle berørte parter. Blir brukt som en del av 


hjemmelsgrunnlaget i 


alkoholsaker i perioden 2016-


2020 


'15/592 17 TIG 20.04.2016 


19:00:00 


Forslag på skjønnsmedlemmer for 


perioden 2017-2020 


'013/16 Valgt Fylkeskommunen har nå valgt tre av de 


fire foreslåtte kandidatene. 


Ferdig 


'15/592 18 TIG 20.04.2016 


19:00:00 


Val av forliksråd for perioden 2017-


2020 


'014/16 Valgt Valget er formidlet til fylkesmannen Venter på godkjenning 


'16/199 2 TIG 20.04.2016 


19:00:00 


Referatsaker '015/16 Godkjent   


'16/309 1 TIG 25.05.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '016/16 Godkjent   


'15/592 22 TIG 25.05.2016 


19:00:00 


Val av meddommarar til Dalane 


tingrett for perioden 2017-2020 


'017/16 Valgt Valget er innmeldt til 


domstoladministrasjonen 


Ferdig 


'15/592 23 TIG 25.05.2016 


19:00:00 


Val av lagrettemedlemmer og 


meddommarar til Gulating 


lagmannsrett for perioden 2017-2020 


'018/16 Valgt Valget er innmeldt til 


domstoladministrasjonen 


Ferdig 


'15/592 21 TIG 25.05.2016 


19:00:00 


Val av jordskifteutval til Sør-Rogaland 


jordskifterett for perioden 2017-2020 


'019/16 Valgt Valget er innmeldt til 


domstoladministrasjonen 


Ferdig 


'16/6 6 TSP 25.05.2016 


19:00:00 


Årsmelding og regnskap 2015 '020/16 Godkjent   


'16/309 2 TIG 25.05.2016 


19:00:00 


Referatsaker '021/16 Godkjent   


'12/526 5 TIG 25.05.2016 


19:00:00 


Val av representantar til komitèen for 


Bjerkeprisen for perioden 2016-19 


'022/16 Valgt   


'16/373 1 TIG 15.06.2016 


13:05:00 


Godkjenning av møteprotokoll '023/16 Godkjent   


'10/752 34 ØDA 15.06.2016 


13:05:00 


Omdanningsavtale for Dalane Energi 


til AS 


'024/16 Godkjent Kommunen sin del av arbeidet er 


iverksatt 


 


'10/752 35 ØDA 15.06.2016 


13:05:00 


Forslag til aksjonæravtale og vedtekter 


i Dalane Energi AS 


'025/16 Godkjent Kommunen sin del av arbeidet er 


iverksatt 


 


'14/83 53 ØDA 15.06.2016 


13:05:00 


Kommunereform - endelig vedtak '026/16 Godkjent med 


endringer 
Vedtaket er videresendt.  


'16/325 9 TSP 15.06.2016 Første tertialrapport for 2016 '027/16 Godkjent Rammen til barnevernet er redusert og  







13:05:00 mindreforbruk er fordelt etter Reglement 


for mer- og mindreforbruk i kommunen 


'16/310 2 KNO 15.06.2016 


13:05:00 


Utvidelse av Brannstasjon '028/16 Innvilga  Under arbeid  


'16/370 1 ØDA 15.06.2016 


13:05:00 


Salg av tomter i felt B1-B5 og K5-K6 i 


Hunnadalen boligfelt 


'029/16 Innvilga Loddtrekking foretatt 03.10.16 med 


fordeling av 9 tomter. Bud er innkommet 


for både K5 og K6. 
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Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2016 - formannskap 
SakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


Innvilget/ 


Godkjent 


Status: 


Iverksett/underarbeid 


Vidare oppfølging 


'16/2 1 TIG 18.01.2016  Godkjenning av møteprotokoll '001/16 Godkjent   


'15/809 2 AAV 18.01.2016  Oppføring av minnebauta over 


Trygve Bjerkrheim 


'002/16 Innvilga Bauta reist, innvielsesfest 30.okt. Totalt kr 


20 000,- blir overført til prosjektet 


 


'15/859 2 GSE 18.01.2016  Søknad frå Magnor Svela om sal av 


sin ideelle halvpart av bebygd tomt 


med driftsbygning på Hadland - gnr. 


33, bnr. 264 


'003/16 Innvilga Iverksatt  


'09/866 5 KNO 18.01.2016  Prinsippavgjørelse vedr. omlegging 


av kommunale ledninger 


'004/16 Godkjent  Ferdigbehandla 


'16/24 1 BHE 18.01.2016  KS debatthefte - grunnlag for 


lønnsforhandlinger 2016 


'005/16 Godkjent Innspill til sentrale forhandlinger Forhandlinger ferdig 


'09/173 6 ØDA 18.01.2016  Delegert myndighet i personalsaker '006/16 Til KST   


'16/2 2 TIG 18.01.2016  Delegerte vedtak teknisk '007/16 Godkjent   


'16/97 1 TIG 01.02.2016  Godkjenning av møteprotokoll '008/16 Godkjent   


'16/11 2 GSE 01.02.2016  Søknad frå Svein Gunnar Hetland om 


frådeling av Tangen - gnr. 78, bnr. 2 


'009/16 Innvilga Iverksatt  


'14/111 48 AES 01.02.2016  Behandling av klage på vedtak om 


godkjenning av reguleringsplan for 


Coop Vikeså, gnr 32, bnr 24 


'010/16 Til KST   


'16/97 2 TIG 01.02.2016  Delegerte vedtak teknisk '011/16 Godkjent   


'16/97 3 TIG 01.02.2016  Referatsaker '012/16 Godkjent   


'16/129 1 TIG 22.02.2016  Godkjenning av møteprotokoll '013/16 Godkjent   







'08/92 15 ØDA 22.02.2016  Høring - Tannhelse Rogaland, 


klinikkplan 2015-2019 


'014/16  Uttale sendt  


'16/145 2 TSP 22.02.2016 


13:50:00 


Høring - forslag til nytt 


inntektssystem for kommunene 


'015/16  Uttale gitt  


'10/406 100 AES 22.02.2016  Høringsuttalelse til søknad om 


konsesjon for uttak av drikkevann fra 


Birkelandsvatnet, del av 


Bjerkreimsvassdraget 


'016/16  Uttale sendt  


'15/801 7 GSE 22.02.2016  Søknad frå Håvard Vikeså om 


dispensasjon til å byggja ei leiligheit i 


kombinasjon med eit reiskapshus på 


gnr. 33, bnr. 1 


'017/16 Innvilga Dispensasjon gitt  


'12/680 37 AES 22.02.2016  Søknad om dispensasjon for 


utforming og plassering av tiltak på 


gnr 33, bnr 51, Vikeså 


'018/16 Innvilga Dispensasjon gitt. Byggetillatelse gitt.  


'15/786 5 MNY 22.02.2016  Dispensasjon bruksendring gnr. 33, 


bnr. 173, Skjævelandsvegen 26 


'019/16 Avslag Vedtak påklaget, ny sak 43/16  


'16/99 3 TIG 22.02.2016  Revidering av reglement for 


godtgjersle til folkevalde 


'020/16 Til KST   


'16/129 2 TIG 22.02.2016  Referatsaker '021/16 Godkjent   


'16/177 1 TIG 14.03.2016  Godkjenning av møteprotokoll '022/16 Godkjent   


'11/21 44 AES 14.03.2016  Revidert forslag til reguleringsplan 


for Elvebakken, Vikeså, gnr. 33, bnr. 


25 m.fl. 


'023/16 Revidert plan 


fremmet 


  


'16/177 2 TIG 14.03.2016  Delegerte vedtak teknisk '024/16 Godkjent   


'16/177 3 TIG 14.03.2016  Referatsaker '025/16 Godkjent   


'16/229 1 TIG 11.04.2016  Godkjenning av møteprotokoll '026/16 Godkjent   


'15/592 17 TIG 11.04.2016  Forslag på skjønnsmedlemmer for 


perioden 2017-2020 


'027/16 Til KST   


'15/592 18 TIG 11.04.2016  Val av forliksråd for perioden 2017-


2020 


'028/16 Til KST   


'12/627 16 AES 11.04.2016  Søknad om forlenget tillatelse for 


midlertidig plasthall, FK-butikken, 


gnr 32, bnr 113, Vikeså 


'029/16 Innvilga Midlertidig tillatelse gitt Frist på to år 


'15/552 12 AES 11.04.2016  Søknad om dispensasjon for deling og 


bygging til fritidsformål, gnr 57, bnr 


7, Røysland 


'030/16 Innvilga Betingelser oppgitt  







'16/75 4 AES 11.04.2016  Søknad om mindre endring av 


reguleringsplan for Tjørn, gnr 11, bnr 


1, m.fl. 


'031/16 Godkjent   


'14/280 21 AES 11.04.2016  Forslag til detaljreguleringsplan for 


Fjermedal Syd - 1. gangs behandling 


'032/16 Godkjent Betingelser gitt. I høringsperioden er det 


fremmet innsigelser til planforslaget. Det 


jobbes med justering av planen for å løse 


disse. 


Vil bli lagt fram for 2. gangs 


behandling etter at 


innsigelser er forsøkt løst. 


'16/229 2 TIG 11.04.2016  Delegerte vedtak teknisk '033/16 Godkjent   


'16/229 3 TIG 11.04.2016  Referatsaker '034/16 Godkjent   


'14/83 48 ØDA 11.04.2016  Kommunerestruktur for Bjerkreim - 


videre valg 


'035/16 Til KST   


'16/144 3 ØDA 11.04.2016  Sal av tomt til økogrend '036/16 Til KST   


'16/285 1 TIG 02.05.2016  Godkjenning av møteprotokoll '037/16 Godkjent   


'15/592 22 TIG 02.05.2016 


13:00:00 


Val av meddommarar til Dalane 


tingrett for perioden 2017-2020 


'038/16 Til KST   


'15/592 23 TIG 02.05.2016  Val av lagrettemedlemmer og 


meddommarar til Gulating 


lagmannsrett for perioden 2017-2020 


'039/16 Til KST   


'15/592 21 TIG 02.05.2016  Val av jordskifteutval til Sør-


Rogaland jordskifterett for perioden 


2017-2020 


'040/16 Til KST   


'16/105 4 GSE 02.05.2016  Søknad om dispensasjon og frådeling 


av parsell til rassikring langs Fv 503 


ved Gloppedalsura 


'041/16 Innvilga Iverksatt  


'13/529 19 GSE 02.05.2016  Søknad om dispensasjon til 


opparbeiding av areal til parkering, 


rasteplass, telting og 


informasjonstavler på gnr. 15, bnr. 22 


- kommunen sin eigedom i Ørsdalen 


'042/16 Innvilga Iverksatt  


'15/786 27 AES 02.05.2016  Klage på avslag om dispensasjon for 


bruksendring av bygning på gnr 33, 


bnr 173, Skjævelandsvegen 26, 


Hompen 


'043/16 Klage tatt til 


følge 


  


'14/415 18 AES 02.05.2016  Ilegging av overtredelsesgebyr og 


tvangsmulkt for ulovlig oppført 


driftsbygning på gnr 13, bnr 9, 


Ørsdalen 


'044/16 Vedtatt   







'16/16 6 AES 02.05.2016  Søknad om  tillatelse til riving av 


verneverdig kvernhus, gnr 80, bnr 1, 


Hetland 


'045/16 Godkjent 


flytting 


Sak påklaget, sak 53/16  


'09/305 9 KNO 02.05.2016  Uttale vedr. ny tunnel Espedal-


Frafjord 


'046/16 Godkjent Ordføreren har sendt uttale Sak avsluttet 


'16/6 6 TSP 02.05.2016  Årsmelding og regnskap 2015 '047/16 Godkjent   


'16/285 2 TIG 02.05.2016  Delegerte vedtak teknisk '048/16 Godkjent   


'16/285 3 TIG 02.05.2016  Referatsaker '049/16 Godkjent   


'16/305 1 TIG 06.06.2016  Godkjenning av møteprotokoll '050/16 Godkjent   


'16/253 3 IOG 06.06.2016  Val av innsamlingskomite for TV-


aksjonen 2016 - Røde Kors 


'051/16 Valgt Aksjon utført  


'07/629 11 TIG 06.06.2016 


13:35:00 


Forslag på kandidatar til 


dyrevernsnemnda for perioden 2017-


20 


'052/16 Valgt Forslag er sendt til Mattilsynet  


'16/16 11 AES 06.06.2016  Klage på vedtak om riving/flytting av 


verneverdig kvernhus, gnr 80, bnr 1, 


Hetland 


'053/16 Klage 


imøtekommet 


  


'12/688 74 MEI 06.06.2016  Søknader om dispensasjoner og 


tillatelser til endring av gitt tillatelse. 


Oppføring av bolig og støttemur, gnr. 


73, bnr. 222, Røyslandsdalen 


'054/16 Delvis innvilga   


'16/192 2 AES 06.06.2016  Søknad om dispensasjon for 


plassering av garasje delvis innenfor 


regulert byggegrense mot kommunal 


veg, gnr 74, bnr 29, Fjermedalsfeltet 


'055/16 Innvilga   


'16/263 3 MNY  Behandling av søknad om 


dispensasjon fra bestemmelse knyttet 


til reguleringsplan for 


Langebu,Stavtjørn 


'056/16 Avslag   


'14/415 21 AES 06.06.2016  Ilegging av tvangsmulkt for ulovlig 


oppført driftsbygning på gnr 13, bnr 


9, Ørsdalen 


'057/16 Vedtatt Dagmulktene løper fortsatt i og med 


dokumentasjonen som er etterlyst i saken 


fremdeles ikke er sendt kommunen. 


 


'15/604 2 KNO 06.06.2016  Opparbeiding av Røysland 


industriområde 


'058/16 Vedtatt Forprosjekt utarbeidet. Avventer nærmere 


avklaring vedr. mulig salg 


Saken er «på vent» 


'11/21 59 AES 06.06.2016  2. gangs behandling av revidert 


forslag til reguleringsplan for 


Elvebakken, Vikeså, gnr 33, bnr 25 


'059/16 Vedatt Oversendt kommunestyret i sept.  







m.fl. 


'16/347 1 AES 06.06.2016  Inndeling av adresseparseller og 


forslag til adressenavn for 


Hunnadalen boligfelt 


'060/16 Vedtatt   


'16/370 1 ØDA 06.06.2016  Salg av tomter i felt B1-B5 og K5-K6 


i Hunnadalen boligfelt 


'061/16 Til KST   


'10/752 34 ØDA 06.06.2016  Omdanningsavtale for Dalane Energi 


til AS 


'062/16 Til KST   


'10/752 35 ØDA 06.06.2016  Forslag til aksjonæravtale og 


vedtekter i Dalane Energi AS 


'063/16 Til KST   


'16/310 2 KNO 06.06.2016  Utvidelse av Brannstasjon '064/16 Til KST   


'16/325 9 TSP 06.06.2016  Første tertialrapport for 2016 '065/16 Til KST   


'16/305 2 TIG 06.06.2016  Referatsaker '066/16 Godkjent   


'16/305 3 TIG 06.06.2016  Delegerte vedtak teknisk '067/16 Godkjent   


'14/83 53 ØDA 06.06.2016  Kommunereform - endelig vedtak '068/16 Til KST   
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Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2016 - levekår 
ArkivSa


kID 


Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/Innvilga/ 


Godkjent 


Status: Iverksett/under arbeid Vidare oppfølgning 


'15/841 1 BFU 25.01.2016 


16:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '001/16 Godkjent   


'09/794 176 AEK 25.01.2016 


16:00:00 


Handlingsplan for folkehelse 2016 '002/16 Til orientering Vedtatt i Folkehelseforum   


'10/1015 15 RAN 25.01.2016 


16:00:00 


Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 '003/16 Til KST   


'15/841 2 BFU 25.01.2016 


16:00:00 


Delegerte vedtak oppvekst '004/16 Godkjent   


'15/841 3 BFU 25.01.2016 


16:00:00 


Delegerte vedtak levekår '005/16 Godkjent   


'15/841 4 BFU 25.01.2016 


16:00:00 


Delegerte vedtak service '006/16 Godkjent   


'16/132 1 TIG 14.03.2016 


13:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '007/16 Godkjent   


'12/96 36 KSO 14.03.2016 


13:00:00 


Fleksibilitet i de kommunale 


barnehagene 


'008/16 Til KST   


'08/360 14 AEK 14.03.2016 


13:00:00 


Rusmiddelpolitisk plan 2016-2020 '009/16 Til KST   


'16/147 2 TBS 14.03.2016 


13:00:00 


Kommunale retningslinjer for sal og 


skjenking av alkoholhaldig drikk 2016 


- 2020 


'010/16 Til KST   


'15/766 5 AAV 14.03.2016 


13:00:00 


17. mai 2016: Val av komité '011/16 Valgt Gjennomført   







'16/132 2 BFU 14.03.2016 


13:00:00 


Referatsaker '012/16 Godkjent   


'16/132 3 BFU 14.03.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak kultur '013/16 Godkjent   


'16/132 4 BFU 14.03.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak oppvekst '014/16 Godkjent   


'16/132 5 BFU 14.03.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak levekår '015/16 Godkjent   


'16/132 6 BFU 14.03.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak service '016/16 Godkjent   


'16/203 1 BFU 09.05.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '017/16 Godkjent   


'08/1546 3 KSO 09.05.2016 


19:00:00 


Nye vedtekter for kommunale 


barnehager 


'018/16 Godkjent Iverksatt  


'16/191 5 TBS 09.05.2016 


19:00:00 


Serveringsløyve Stavtjørn Fjellstove 


og Bakeri AS 


'019/16 Godkjent Melding om vedtak sendt 19.05.16  


'16/203 2 BFU 09.05.2016 


19:00:00 


Referatsaker '020/16 Godkjent   


'16/203 3 BFU 09.05.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak oppvekst '021/16 Godkjent   


'16/203 4 BFU 09.05.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak levekår '022/16 Godkjent   


'16/203 5 BFU 09.05.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak service '023/16 Godkjent   


'16/331 1 BFU 29.08.2016 


13:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '024/16 Godkjent   


'16/331 3 BFU 29.08.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak oppvekst '025/16 Godkjent   


'16/331 4 BFU 29.08.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak levekår '026/16 Godkjent   


'16/331 2 BFU 29.08.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak service '027/16 Godkjent   


'16/331 5 BFU 29.08.2016 


13:00:00 


Referatsaker '028/16 Godkjent   


'16/547 1 BFU 03.10.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '029/16 Godkjent   
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Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2016 - LMT 
 ArkivSak


ID 


Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/Innvilga/


Godkjent 
Status: 


Iverksett/under arbeid 


Vidare oppfølging 


'15/819 1 IOG 01.02.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '001/16 Godkjent   


'15/651 7 GSE 01.02.2016 


19:00:00 


Søknad frå Hilde Fuglestad Ramsli 


om næringsfond til etablering av 


Mi9 Glede 


'002/16 Innvilga Utbetaling ved dokumentasjon av utgifter 


før 01.02.17. Tilskot ikkje utbet., men 


fristen er ikkje utgått 


 


'15/216 58 HPT 01.02.2016 


19:00:00 


Forvaltningspraksis ved tildeling av 


hjortevilt 


'003/16 Vedtatt Sjå sak 18/16  


'15/756 1 TIG 01.02.2016 


19:00:00 


Val av representant og 


vararepresentant til Stiftelsen Åsen 


for perioden 2015-19 


'004/16 Valgt Måtte velge ny vararepr..Dette vart gjort i 


sak 24/16  


 


'15/843 2 KNO 01.02.2016 


19:00:00 


Forkjørsregulering av fylkesveger- 


Uttale 


'005/16 Vedtatt Støtter Vegvesenet sitt forslag Sak avsluttet 


'15/819 2 IOG 01.02.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak landbruk '006/16 Godkjent   


'15/819 3 IOG 01.02.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak serviceavdelinga '007/16 Godkjent   


'15/819 4 IOG 01.02.2016 


19:00:00 


Referatsaker '008/16 Godkjent   


'16/153 1 IOG 11.04.2016 


13:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '009/16 Godkjent   


'12/287 7 HPT 11.04.2016 


13:00:00 


Tiltaksstrategi for Nærings- og 


miljøtiltak i Skogbruket for 


Bjerkreim kommune 2016-2020 


'010/16 Godkjent   







'16/77 5 GSE 11.04.2016 


13:00:00 


Strategi for bruk av SMIL-midlane i 


Bjerkreim kommune for åra 2016 - 


2020 


'011/16 Godkjent   


'16/120 3 GSE 11.04.2016 


13:00:00 


Søknad frå Amelie Ommedal 


Eikeland om tilskot frå 


næringsfondet til etablering av 


Melis foto 


'012/16 Innvilga Utbetalt - fullført  


'15/874 5 GSE 11.04.2016 


13:00:00 


Søknad frå Karl og Kari Gjedrem 


om næringsfond til etablering av 


Gjedrem kompetanse AS 


'013/16 Innvilga Utbetaling ved dokumentasjon av utgifter 


før 01.05.17. Tilskot ikkje utbet., men 


fristen er ikkje utgått 


 


'16/153 2 IOG 11.04.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak landbruk '014/16 Godkjent   


'16/153 3 IOG 11.04.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak serviceavdelinga '015/16 Godkjent   


'16/153 4 IOG 11.04.2016 


13:00:00 


Referatsaker '016/16 Godkjent   


'16/315 1 IOG 06.06.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '017/16 Godkjent   


'16/366 1 HPT 06.06.2016 


19:00:00 


Tildeling av fellingsløyver 


vedrørende hjortevilt i Bjerkreim for 


2016 


'018/16 Godkjent Utført  


'16/225 3 GSE 06.06.2016 


19:00:00 


Søknad frå Kai Inge Skjæveland om 


konsesjon til kjøp av Tangen - gnr. 


78, bnr. 2 ved Forevatnet 


'019/16 Innvilga Konsesjon gitt   


'16/315 2 IOG 06.06.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak landbruk '020/16 Godkjent   


'16/315 3 IOG 06.06.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak serviceavdelinga '021/16 Godkjent   


'16/315 4 IOG 06.06.2016 


19:00:00 


Referatsaker '022/16 Godkjent   


 
   
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 


- 1 -  


Oppfølging av saker 1. halvår 2016 Kontrollutvalet i Bjerkreim 


Sak nr. Sakstittel 
Avslag/ 
Innvilga/ 
Godkjent 


Status: 
Iverksett/ 


under arbeid 
Merknad 


22/15 
Oppfølging rapport selskaps-
kontroll: «Lyse AS» 


Godkjent Under arbeid 
Venter på oppfølging av 
rapporten, ferdig hausten 2016 


30/15 
Ny planer for forvaltnings-
revisjon og selskapskontroll 


Godkjent Under arbeid 
Planarbeid er starta, og vert 
ferdig hausten 2015 


1/16 Godkjenning av protokoll Godkjent Iverksett  


2/16 
Overordna analyse 
forvaltningsrevisjon 


Godkjent Under arbeid 
Vedlegg til plan for forv.revisjon, 
ferdig hausten 2016 


3/16 
Orientering om status på 
forvaltningsrevisjon 
«Skulemiljøet i Bjerkreim.»  


Godkjent Under arbeid 
Vidaresend revisor. Rapport vert 
levert i 2017 


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


Godkjent Iverksett 
Møte vart halde 20. april. 
Innspel er med i planarbeidet 


5/16 
Rekneskapsoversikt kontroll og 
tilsyn 2015 


Godkjent Iverksett 
Rapportering kvar tertial. Denne 
oversikta gjeld heile året 


6/16 Kontrollutvalet si årsmelding  Godkjent Iverksett 
Årsmelding vidaresend 
kommunestyret. Del av utvalet si 
årlege rapportering 


7/16 Statusoversikt  Godkjent Iverksett Oppfølging av saker over tid. 


8/16 Godkjenning av protokoll Godkjent Iverksett  


9/16 
Skatterekneskapen 2015 med 
kontrollbrev frå skattetaten 


Godkjent Iverksett 
Sak vidaresend kommunestyret 
til orientering 


10/16 
Uttale til kommunerekneskapen 
2015 


Godkjent Iverksett 
Uttale til kommunestyret, skal 
vere kjend av formannskapet 


11/16 
Oppfølging av rapport 
selskapskontroll i Dalande 
Miljøverk IKS 


Godkjent Iverksett 
Oppfølging av rapport, vidare-
send kommunestryret  


12/16 Oppfølging politiske vedtak Godkjend  Iverksett Vidaresendt kommunestyret 


13/16 Statusoversikt  Godkjent Iverksett  


14/16 Godkjenning av protokoll  Godkjent Iverksett  


15/16 Orientering frå Ordføraren Godkjent Iverksett  


16/16 
Orientering om kommunen sin 
tertialrapportering 


Godkjent Iverksett  


17/16 Orientering frå rådmannen  Godkjent Iverksett  


18/16 
Dialog med administrasjonen 
om ny plan for forvaltnings-
revisjon  


Godkjent Under arbeid 
Plan for forvaltningsrevisjon vert 
ferdig hausten 2016 


19/16 
Plan for invitasjon av 
kommunale leiarar  


Godkjent Under arbeid Runden vert ferding 2017/2018 


20/16 
Rekneskapsoppfølging kontroll 
og tilsyn 30.04.2016 


Godkjent Iverksett  


21/16 Statusoversikt juni 2016 Godkjent Iverkssett  
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Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Deres dato: Vår dato: 
Torunn Ivesdal Gjedrem 
Telefon:51 20 11 62 


 J.p. 16/8615 
Sak 16/540 


FE - 216 07.09.2016 23.09.2016 


E-post: torunn.gjedrem@bjerkreim.kommune.no 


 
 


Melding om vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 for Bjerkreim 
kommune 
 
Viser til dykkar oversending av 07.09.16. 
 
Bjerkreim kommunestyre har den 20.09.2016 
gjort følgjande vedtak: 
 


Framlagt Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 blir vedtatt. 
Kontrollutvalet får delegert mynde til å oppdatera planen dersom det blir naudsynt i 
perioden. Oppdatert plan blir sendt kommunestyret til orientering. 


 
Jf. vedlagte saksframlegg. 
 
 
Med helsing 
Bjerkreim kommune 
 
 
Torunn Ivesdal Gjedrem 
sekretær/arkivansvarleg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og treng derfor ikkje underskrift. 


 
 
Vedlegg: 
Dok.nr 


 
Tittel på vedlegg 


145871 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 





		Sdm_AMNavn

		Sdm_Att

		Sdm_AMAdr

		Sdm_AMPostNr

		Sdm_AMPoststed

		Sgr_Beskrivelse

		Spg_Beskrivelse

		Sbr_Navn

		Sbr_Tlf

		Sdm_AMReferanse

		Sdo_DokIDKort

		Sdo_ArkivSakID

		Sdo_SvarPaaDokDato

		Sdo_Dokdato

		Sbr_EmailAdr

		Sdo_Tittel

		Sdo_Tittel2

		Sbr_Navn____1

		Sbr_Tittel

		Sbr_div1

		TblVedlegg__Ndb_dokID___1___1

		TblKopitil__Sdk_Navn___1___1

		TblKopitil__Sdk_Adr___1___2

		TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3

		TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4






 


Bjerkreim kommune 
Sentraladministrasjonen 
Serviceavdelinga 


 


 
   


Postadresse: Postboks 17, 4389 Vikeså E-post: postmottak@bjerkreim.kommune.no  Telefon: 51 20 11 00 
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Sak 16/526 
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Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2017-2020 for Bjerkreim 
kommune 
 
Viser til dykkar oversending av 07.09.16. 
 
Bjerkreim kommunestyre har den 20.09.2016 
gjort følgjande vedtak: 
 


Framlagt Plan for selskapskontroll 2017-2020 blir vedtatt. 
 
Jfr. vedlagte saksframlegg. 
 
 
Med helsing 
Bjerkreim kommune 
 
Torunn Ivesdal Gjedrem 
sekretær/arkivansvarleg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift. 


 
 
Vedlegg: 
Dok.nr 


 
Tittel på vedlegg 


145880 Plan for selskapskontroll 2017-2020 
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kommune 


 
 


Saksbehandlar Torunn Ivesdal Gjedrem sekretær/arkivansvarleg 


ArkivsakID: 16/490  


Arkivkode:   


   
 


Referatsaker 
 
 


Saksnummer Utval Møtedato 


038/16 Kommunestyret 20.09.2016 


 
 
Rådmannen sitt forslag til vedtak: 
Referatsakene blir tatt til etterretning. 
 
20.09.2016 Kommunestyret 
Rådmannen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KST- 038/16 Vedtak: 
Referatsakene blir tatt til etterretning. 


 
 
 
 
 
 
Underliggende saker: 


Sakstype Saksnummer Tittel 


RS 003/16 Klageavgjørelse - reguleringsplan for Coop Vikeså 


RS 004/16 Melding om vedtak fra kontrollutvalget - Oppfølging av politiske 
vedtak 2.halvår 2015 (til kommunestyret til orientering) 


RS 005/16 Melding om vedtak fra kontrollutvalget - Oppfølging av rapport 
Dalane Miljøverk IKS (til kommunestyret til orientering) 


RS 006/16 Melding om vedtak - Oppfylging av selskapskontroll i Lyse AS 
(til kommunestyret til orientering) 


 
 
 
 
  



pervatl

Utheving



pervatl

Utheving



pervatl

Utheving







 
Vedlegg: 
Dok.nr 


 
Tittel på vedlegg 


144390 Klageavgjørelse - reguleringsplan for Coop Vikeså 
139502 Melding om vedtak fra kontrollutvalget - Oppfølging av politiske vedtak 


2.halvår 2015 
139503 Saksframlegg, sak 12-16, Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2015 
139504 Vedtak, Sak 12-16, Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2015 
139505 Oppfølging av politiske vedtak - formannskap - 2. halvår 2015 
139506 Oppfølging av politiske vedtak - ikkje avslutta saker frå  2013,2014 og 2015 
139507 Oppfølging av politiske vedtak - kommunestyre - 2. halvår 2015 
139508 Oppfølging av politiske vedtak - LMT 2. halvår 2015 
139509 Oppfølging av saker kontrollutvalet 
139498 Melding om vedtak fra kontrollutvalget - Oppfølging av rapport Dalane 


Miljøverk IKS 
139499 Saksframlegg sak 11-16, Oppfølging av rapport selskapskontroll i Dalane 


Miljøverk IKS 
139500 Vedtak, Sak 11-16, Oppfølging av rapport selskapskontroll i Dalane Miljøverk 


IKS 
139501 Oppfølging av rapport - Dalane Miljøverk IKS 
145606 Melding om vedtak - Oppfylging av selskapskontroll i Lyse AS 
145607 Saksframlegg sak 25/16, Oppfylging av selskapskontroll i Lyse AS 
145608 Vedtak sak 25/16, Oppfylging av selskapskontroll i Lyse AS 
145609 Oppfølging frå Rådmennene - Rapport Lyse AS 
145610 Tilbakemelding fra styret i Lyse AS 
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KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE 
PROTOKOLL 


 
 
 


Utval:  


Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 


4 / 2016 


Møtedato: 


05.09.2016 


Utvalssaksnr.: 


23/16 - 35/16 


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


Forfall / varamedlemmer: 
 
 


Andre som var tilstade: 
Rådmann Ørjan Daltveit, Kommunalsjef personal og utvikling Bodil Heskestad og 
Kommunalsjef for oppvekst og kultur Rune Andersen, frå administrasjonen  
Forvaltningsrevisor Rune Eskeland frå Rogaland Revisjon IKS. 
Seniorrådgiver Per Kåre Vatland, frå Rogaland Kontrollutvalgssekretariat. 


 


 Side 


Saker til behandling 


23/16 16/00154-7 Godkjenning av protokoll frå møtet 6. juni 2016 2 


24/16 16/00158-7 Orientering frå rådmannen  2 


25/16 14/00042-12 Oppfylging av selskapskontroll i Lyse AS 2 


26/16 16/00163-3 Overordna analyse selskapskontroller 3 


27/16 16/00163-1 Plan for selskapskontroll 2016 - 2020 3 


28/16 16/00162-13 
Prioritering av prosjekter til ny plan for 
forvaltningsrevisjon 


4 


29/16 16/00162-14 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 5 


30/16 13/00301-52 
Endring av vedtak i sak 3/16 vedr. forvaltningsrevisjon 
Skulemiljø II  


5 


31/16 16/00159-7 Møteplan 2017  6 


32/16 16/00169-2 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 7 


33/16 16/00171-11 Rekneskap for kontroll og tilsyn pr. 31. juli 2016 7 


34/16 16/00156-3 Revisor si uavhengigheitserklæring 2016 8 


35/16 16/00290-11 Statusoversikt september 2016  8 


Referat-/meldingssaker 


Eventuelt 
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Innkallinga ble godkjent utan merknader.  
 
 
 
23/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 6. juni 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 6. juni 2016.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 6. juni 2016.  
 


[Lagre]  
 
 
 
24/16 Orientering frå rådmannen  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet til rådmannen si utgreiing til orientering.  
 


Møtebehandling 
Rådmannen orienterte om sitt arbeidsområde. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet til rådmannen si utgreiing til orientering.  
 


[Lagre]  
 
 
 
25/16 Oppfylging av selskapskontroll i Lyse AS 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmennene og styret sine tilbakemeldingar 
på oppfølging av rapporten til orientering.  


Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.  
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmennene og styret sine tilbakemeldingar 
på oppfølging av rapporten til orientering.  


Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.  
 


[Lagre]  
 
 
 
26/16 Overordna analyse selskapskontroller 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tar overordna analyse selskapskontroller til 
orientering.  


Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroll sjå eigen sak.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar overordna analyse selskapskontroller til 
orientering. 


Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroll sjå eigen sak. 
 


[Lagre]  
 
 
 
27/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2020 
 
 


KONTROLLUTVELT INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA SLIKT 
VEDTAK: 


 
Kommunestyret i Bjerkreim vedtek framlagd Plan for selskapskontroll for 
perioden 2017 – 2020, i tråd med innstillinga frå kontrollutvalet.  
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Møtebehandling 
Prioritering selskapskontrollar:  
Kontrollutvalet i Bjerkreim vel å prioritere dei same selskapa som 
kontrollutvalet i Egersund gjorde:  


 Dalane Energi Etter omdanninga er gjort. 


 Uninor  
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kommunestyret i Bjerkreim vedtek framlagd Plan for selskapskontroll for 
perioden 2017 – 2020, i tråd med innstillinga frå kontrollutvalet. 
 


[Lagre]  
 
 
 
28/16 Prioritering av prosjekter til ny plan for forvaltningsrevisjon 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


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


 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalet kom med fyljande eigne innspel:  
1. Plan og byggesakar – kontrollutvalet har tidlegare fått forlag til mandat 


på denne.  
 
Kontrollutvalet vart einige om fyljande prioritering:  
1. Heimetenester til demente  
2. Integrering av flyktningar  
 
I uprioritert rekkefylgje:  


 Spesialundervisning, tidleg innsats – (Fylkesmannen skal ha tilsyn 
på spesialundervisning, kjem truleg etter jul.)  


 Barnevern (kontrollutvalet vil vente med denne då det nett har vært 
skifte i personale  


 Barnehagar tidleg innsats  


 Personalområde  


 Avhending av eigedom, tomter til næring og bustader.   
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere planen med prioriteringane som 
utvalet kom fram til i dette møtet, samt oppdatere oversikta over innkomne 
innspel.  
 


[Lagre]  
 
 
 
29/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
 
 


KONTROLLUTVALET 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.   


 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 


KONTROLLUTVALET 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. 
 


[Lagre]  
 
 
 
30/16 Endring av vedtak i sak 3/16 vedr forvaltningsrevisjon Skulemiljø II  
 
 


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.  


 
Møtebehandling 
Det vart sett fram to nye forslag til vedtak: 
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1. Når det gjeld avgrensing av forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet II, vil 
kontrollutvalet i Bjerkreim at revisor ser både på nye saker og utvikling i 
gamle saker.  


Det vert vist til vedtaket kontrollutvalet fatta i 3. juni 2015 som lyder:  


Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Skulemiljølet i Bjerkreim» i tråd med det forslaget til gjennomføring 
som ligg føre frå revisor, med følgjande presiseringar: 


 Revisor bør også sjå på Vikeså skule og ikkje avgrensa 
prosjektet til kun å gjelda Bjerkreim skule.  


 Revisor bør i tillegg sjå nærare på reglane om teieplikt, 
partsspørsmål mv. i kontrollutvalet. og om nødvendig utsetja 
fullføring av prosjektet til 2016 


2. Når det gjeld avgrensing av forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet II, vil 
kontrollutvalet i Bjerkreim at revisor ser på nye saker.  


 
Votering 
Forslag 1 vart vedteke med tre stemmer mot to stemmer: Tyra Skårland 
og Geir Ove Tysland.  
Forslag 2 fekk to stemmer og falt.  
 
Vedtak 
Når det gjeld avgrensing av forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet II, vil 
kontrollutvalet i Bjerkreim at revisor ser både på nye saker og utvikling i 
gamle saker.  


Det vert vist til vedtaket kontrollutvalet fatta i 3. juni 2015 som lyder:  


Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Skulemiljølet i Bjerkreim» i tråd med det forslaget til gjennomføring som 
ligg føre frå revisor, med følgjande presiseringar: 


 Revisor bør også sjå på Vikeså skule og ikkje avgrensa prosjektet 
til kun å gjelda Bjerkreim skule.  


 Revisor bør i tillegg sjå nærare på reglane om teieplikt, 
partsspørsmål mv. i kontrollutvalet. og om nødvendig utsetja 
fullføring av prosjektet til 2016 


 
[Lagre]  
 
 
31/16 Møteplan 2017  
 
 


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  
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
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  
 


 
[Lagre]  
 
 
 
32/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


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


 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 
2017 på kr. 558 000,- ekskl. mva.  
 


[Lagre]  
 
 
 
33/16 Rekneskap for kontroll og tilsyn pr 31. juli 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr.  
31.07.16 til orientering.  
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr.  
31.07.16 til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
34/16 Revisor si uavhengighetserklæring 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor si uavhengighetserklæring 2016 til 
orientering.  


 
Møtebehandling 
Det ble sett fram fyljande forsal til vedtak: 
Saka vert utsett til neste møte og vert slått saman med anna sak frå 
revisor.  
 
Votering 
Nytt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 
Vedtak 
Saka vert utsett til neste møte og vert slått saman med anna sak frå 
revisor.  
 


[Lagre]  
 
 
35/16 Statusoversikt september 2016  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikt september 2016 til orientering.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikt september 2016 til orientering.  
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[Lagre]  
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 


Ingen referatsaker til dette møtet 
 
 
 
 
 
EVENTUELT 


 
 
 
 
 
 
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 








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






 


Postadresse: 
Lagårdsveien 78 
4010 STAVANGER 


Besøksadresse: 
Samme: 


Telefon: 
40 00 52 00 


Bankkonto: 
3201.35.38262 


Organisasjonsnr: 
NO 887 052 832 MVA 


E-postadresse: 
post@Rogaland-Revisjon.no 


Telefaks: 
50 53 40 03 
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Til kontrollutvalget i Bjerkreim kommune 


 


 


 


 


Engasjementsbrev – Bjerkreim kommune 


 


1. Innledning 


Rogaland Revisjon IKS ble gjennom stiftelsen den 28.6.2004 og selskapsavtale sist justert 


31.12.2005, valgt til revisor for Bjerkreim kommune. Revisjonen består av forvaltningsrevisjon 


og regnskapsrevisjon, særattestasjoner og selskapskontroller, og omfatter revisjonen av kom-


muneregnskapet kommunale foretak, kirkeregnskap, stiftelser og andre virksomheter som 


inngår i den kommunale tjenesteproduksjon, jf. selskapsavtale, samarbeidsavtale og kommu-


nens eierstrategi. Med utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner 


og fylkeskommuner, herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette bre-


vet beskrive vår forståelse av revisjonsoppdraget, slik at utvalget får en oppfatning av rollefor-


deling og hva som kan forventes av oss. 


 


 


2. Revisjonen – formål og innhold 


Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen i § 78: 


1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommu-


nal revisjonsskikk. 


 


2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


 


Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal revi-


sjonsskikk, som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av kommunelo-


vens bestemmelser om revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente standarder på 


området. Som medlem av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) er vi underlagt jevnlige 


eksterne kvalitetskontroller. 


 


Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig 


revisor vil hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget i 


samsvar med revisjonsforskriften § 15.  


 


Ledelsenes ansvar 


I henhold til kommuneloven er det kommunens administrasjonssjef som er ansvarlig for at 


kommunens interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende 


måte og er gjenstand for betryggende kontroll. Det er også administrasjonssjefens ansvar å ut-


arbeide og fremme kommunens årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med bestem-
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melsene i kommuneloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning i kommuner og fylkes-


kommuner og god kommunal regnskapsskikk.  


 


Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte 


opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt 


arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller m.v. Dette inkluderer også tilgang til 


systembeskrivelser og nødvendig veiledning. 


 


Kommunestyret og kontrollutvalgets ansvar  


Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste tilsyn med den kommunale 


og fylkeskommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det 


løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at 


kommunen og forvaltningen blir forsvarlig revidert. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevi-


sjoner basert på en overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse. 


 


Forvaltningsrevisjon 


I henhold til forskrift om revisjon osv. § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre sys-


tematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommune-


styrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om  


a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 


vedtak og forutsetninger,  


b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 


området,  


c) regelverket etterleves,  


d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  


e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentli-


ge utredningskrav,  


f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forut-


setninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.  


 


Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 


revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Vi utarbeider også overordnet 


analyse av vesentlige forhold ved den kommunale virksomheten, til nytte for kontrollutvalget 


ved bestilling av forvaltningsprosjekter.  


 


Innenfor forvaltningsrevisjon av kommuner er det NKRF som er det standardsettende organ. 


Grunnlaget og bakgrunnen for den enkelte forvaltningsrevisjon vil være beskrevet ved rappor-


teringen av den enkelte revisjon, slik at denne oppgaven ikke blir beskrevet ytterligere i dette 


brevet. Se for øvrig nærmere om rapportering under eget avsnitt. 


 


Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er undertegnede, mens fagansvarlig er Bernt Mæland. 
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Regnskapsrevisjon 


Når det gjelder regnskapsrevisjon vil grunnlaget for vårt arbeid i mindre grad være omtalt ved 


avrapportering, slik at vi her bruker noe mer plass på å beskrive vårt arbeid og grunnlaget for 


dette. 


 


Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er undertegnede, mens oppdragsleder er registrert revisor 


Annebeth Melhus Mathiassen. 


 


Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen 


I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave som revisor for kommunen å vurdere og avgi en 


uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov 


og forskrifter. I tillegg kontrollerer vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er 


i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene stemmer med regulert beløp.  


 


Vi kontrollerer også om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med 


årsregnskapet. I tillegg kontrollerer vi om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til 


å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 


 


Videre er det vår oppgave å vurdere om kommunen har ordnet den økonomiske internkontrol-


len på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. 


 


Årsregnskapet skal iht. forskriften være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar i året 


etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. 


mars. Administrasjonssjefens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon 


og oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte. 


 


Revisjonens utførelse og forholdet til intern kontroll 


God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av mate-


rialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre 


revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner hensiktsmessige. 


 


På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende 


begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdek-


kes, selv om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk. Ved 


vår risikovurdering vurderer vi de interne kontrollene som er relevant for årsregnskapet med 


det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men 


ikke for å gi uttrykk for effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjen-


nomganger vil eventuelt kunne avtales.  


 


Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter 


og feil vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget 


av vårt revisjonsarbeid vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på og effektiviteten av 


foretakets interne kontroll, samt regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig 


om eventuelle vesentlige mangler i den interne kontrollen som er relevante for revisjonen av 


årsregnskapet og som vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet 


rapportering. 
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Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 


Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i revisjonsbe-


retningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for attestasjons-


oppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av 


historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav, planleg-


ger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er vesentlige 


formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Slike 


vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for å innhente bevis om disse for-


holdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av 


risikoene for vesentlige mangler. 


 


Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av regns-


kapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere 


samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening 


om effektiviteten av kommunens interne kontroll. 


 


Andre uttalelser og kontrollhandlinger 


Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere de ter-


minvise krav etter den kommunale ordningen for momskompensasjon. Vi utfører også kontroll 


av tilskudd som er gitt for å finansiere særskilte oppgaver (særattestasjoner), der det er krav 


eller ønske om revisors attestasjon, eksempelvis bekreftelse av antall psykisk utviklingshem-


mede og tilskudd for ressurskrevende tjenester. Våre kontroller utføres i tråd med oppdragsgi-


vers anvisninger og aktuell standard for attestasjonsoppdrag.  


 


3. Innsynsrett og taushetsplikt 


Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og 


foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.  


 


Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter forvaltnings-


loven §§ 13 til 13e.  Dette følger av kommuneloven § 78, nr. 7. Taushetsplikten gjelder ube-


grenset i tid, også etter at oppdraget er avsluttet. 


 


Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater 


av revisjonen som er nødvendige.  


 


4. Rapportering og dialog 


Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom 


det er forhold som tilsier det. I tillegg utarbeides oppstartsbrev i forbindelse med oppstart av 


den enkelte forvaltningsrevisjon, som sendes administrasjonen. 


 


Utkast til budsjett fremmes til kontrollutvalget, som iht. forskrift til kommuneloven § 18 legger 


frem eget budsjett for kommunestyret for godkjenning. Rogaland Revisjon IKS legger frem 


tertialrapport over tidsforbruk sammenholdt mot rammen. Tilleggstjenester avtales spesielt.   


 


Kontrollutvalget skal sørge for at plan for forvaltningsrevisjon blir utarbeidet og innstille til 


kommunestyret, som vedtar planen. Forvaltningsrevisjoner rapporteres til kontrollutvalget i 


form av egne rapporter.  
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Regnskapsrevisjonens innhold avhenger av revisjonsstandarder, intern kontroll og revisors 


skjønn. Kontrollutvalgets oppgave er å påse at kommunen har en tilstrekkelig revisjon.  


 


Regnskapsrevisjonen rapporteres slik til kontrollutvalget: 


1. Presentasjon av revisjonsstrategi ved inngangen til nytt revisjonsår 


2. Orientering om vesentlige funn gjennom året 


3. Oppsummering av årets revisjon og revisjonsresultater ved avslutning av revisjonen 


4. Revisjonsberetning 


5. Nummererte brev (se nedenfor) 


Vi legger vekt på å ha en god dialog med kontrollutvalget. 


 


Etter en endring i offentleglova § 5 annet ledd, som trådte i kraft 1. januar 2015, kan offentlig 


innsyn i foreløpige revisjonsrapporter utsettes inntil den endelige rapporten er oversendt kon-


trollutvalget. Endringen innebærer ikke en innsnevring i selve innsynsretten i revisjonsrappor-


ter; det er kun tidspunktet for når innsyn kan kreves som er endret. 


 


Misligheter 


Revisor skal iht. revisjonsforskriften § 3 gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke 


misligheter og feil. Konstateres det misligheter ved revisjon eller på annen måte, skal revisor 


straks sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget.  


 


Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutval-


get. Revisor skal sende kopi av innberetningen til administrasjonssjefen eller kommune-


/fylkesrådet.  
 


Nummererte brev 


Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, 


men vi finner det nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til 


kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse 


forhold som er påpekt av revisor blir fulgt opp. 


 


I henhold til revisjonsforskriften § 4, 2 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte 


brev: 


1. Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumenta-


sjon av regnskapsopplysninger. 


2. Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen. 


3. Misligheter. 


4. Feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet. 


5. Manglende redegjørelse for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges 


årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet 


på riktig beslutningsnivå. 


6. Begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter 


som gis i henhold til lov eller forskrift. 


7. Begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16. 
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Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til administra-


sjonen. 


 


Uttalelser fra kommunens ledelse 


I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en 


skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i 


årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om 


kjennskap til eller mistanke om misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra administra-


sjonen. 


 


5. Andre tjenester  


Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange fag-


områder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av 


NKRF og KS Bedrift kan vi også trekke på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi bistår gjerne 


med veiledning innenfor intern kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og 


forskrifter osv., så langt det lar seg gjøre innenfor vår oppgave som revisor. 


 


Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle 


og ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller 


utvalget har spørsmål, er det bare å ta kontakt. 


 


 


Med hilsen 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 
 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 








Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
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Innleiing 
Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret skal 


velje1 eit kontrollutval som har det løpande ansvaret for kontroll og tilsyn på vegne av kommune-


styret. Kontrollutvalet rapporterer direkte til kommunestyret.  


Kontrollutvalet kan i prinsippet ta opp eit kvart forhold knytt til kommunen sin verksemd, så lenge 


dette kan definerast som kontroll og tilsyn. Det gjeld òg saker som er omfatta av teieplikt2. 


Kontrollutvalet utfører i hovudsak sitt tilsyn med administrasjonen gjennom tilgang til forvaltninga 


sine dokumenter, samtaler med administrasjonen (rådmannen), forvaltningsrevisjonar og ev. andre 


undersøkingar som vert bestilt frå revisor. Tilsyn med det politiske nivå vert utøvd ved at kontroll-


utvalet har møterett i alle politiske møter som ligg under kontrollutvalet sitt tilsyn. Dette gjeld og 


om møtet er lukka3  


Det er likevel to viktige avgrensingar:  


1. Kontrollutvalet kan ikkje overprøve politiske prioriteringar. 


2. Kontrollutvalet har ikkje tilsynsansvar i forhold til kommunestyret4. 


Mål for kontrollutvalet i Bjerkreim 
Kontrollutvalet sitt mål er å sjå til at kommunen følgjer lovar og reglar og rettar seg etter politiske 


vedtak. Kontrollutvalets mål er i tillegg å sjå til at verksemda til kommunen er målrette, effektiv 


og etisk til beste for kommunen sine innbyggjarar.  


Kontrollutvalet ynskjer å ha god kontakt både med kommunestyre, det politiske miljøet og 


kommunen sin administrasjon. Utvalet har difor laga plan for kontakt med administrative leiarar. 


Gjennom denne dialogen ynskjer kontrollutvalet å få innspel som dei kan nytte i sitt vidare arbeid 


til beste for kommunen.  


Saksbehandling i kontrollutvalet 
Kontrollutvalet har fastlagt sin møteplan for heile året, og har for 2016 planlagd 5 møter. Møte-


planen vert lagd ut på kommunestyret sine nettsider. Kontrollutvalet held sine møter i Bjerkreim 


rådhus og møta er opne for alle. Møtedag er måndag og tidspunktet kl. 08:30. Innkallingar og 


møteprotokoller vert lagd ut, så sant dess ikkje er unnateke offentleggjering. Innkalling og protokoll 


vert òg sendt ordførar og rådmann.  


For å sikre at kontrollutvalet er uavhengig av dei som skal kontrollerast og av kommunen sin 


revisor, skal kontrollutvalet ha sin eigen administrasjon. Dette vert ivareteke ved at Bjerkreim 


kommune deltek i det interkommunale samarbeidet Rogaland Kontrollutvalssekretariatet. 


Medlemmene vert kalla inn til møte av kontrollutvalet sitt sekretariat i samarbeid med utvalet sin 


leiar. Sekretariatet har ansvar for at kontrollutvalet sine saker er forsvarleg utgreia og at utvalet sine 


vedtak vert sette i verk. 


Kontrollutvalets oppgåver 
Kontrollutvalet kan ikkje fatte vedtak som endrar eit enkeltvedtak, sjølv om utvalet skulle finne at 


saka er ikkje er korrekt behandla. Det kontrollutvalet kan gjere er å undersøke spørsmål til kontroll-


utvalet, som kan indikere på svikt i kommunen si saksbehandling, eller sjå etter om kommunen 


følgjer dei lovar og retningsliner den er underlagt. Kontrollutvalet bør ha fokus på systemkontroll5 


                                                 
1 Sjå. KL (Kommunelova) § 77. 1. 
2 Sjå KL § 77.7 
3 Sjå https://lovdata.no/forskrift/2004-06-15-905/§4  
4 Kontrollutvalet kan seie frå til kommunestyret dersom dei er i ferd med å fatta eit ulovleg vedtak. 
5 Sjå. kontrollutvalsboka 2. utgåve s. 31 



https://lovdata.no/forskrift/2004-06-15-905/§4
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Oppgåver knytt til rekneskap, budsjett og internkontroll  
Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen sine rekneskaper vert revider på ein trygg måte. 


Kontrollutvalet skal gje uttale til kommunestyret om årsrekneskapen, som skal vere kjend for 


formannskapet ført dei gjer sin innstilling til kommunestyret. 


Kontrollutvalet sitt tilsyn omfattar i tillegg m.a: 


 Fylgje med på økonomistyring og budsjettdisiplin i kommunen, ved å vert orientert om tertial-


rapportering/anna økonomirapportering. 


 Fylgje opp eventuelle merknader frå revisor knytt til rekneskap og intern kontroll 


 Fylgje med i revisor sitt arbeid. Dette skjer m.a. ved revisor si rapportering i samanheng med 


årsoppgjeret, og at revisor orienterer om planlegging av revisjonsåret.  


 Få årleg orientering om skatterekneskapen, skateoppkrevjar si melding, og kontrollrapport frå 


Skatteetaten. 


Forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalet skal årleg sjå til at det vert gjennomførd lovpålagd forvaltningsrevisjon i samsvar 


reglane i kommunelova og vedteken plan for forvaltningsrevisjon. Planen vart godkjend av 


kommunestyret hausten 2016. Kontrollutvalet planlegger fylgjande hovudaktivitetar i 2017: 


Oppgåver knytt til forvaltningsrevisjon i 2017 


 Bestille forvaltningsrevisjon for 2018 i tråd plan for forvaltningsrevisjon og vedtatt budsjett. 
o Kontrollutvalet kan bestille ein forvaltningsrevisjon i 2017 


 Behandle forvaltningsrapporter etter kvart som desse vert ferdige:  
o Skulemiljøet i Bjerkreim  


o Eventuell bestilling/deltaking i forvaltningsrevisjon: Interkommunal PPT-tjeneste  


 Fylgje opp rapporter ca. eit halvt år etter handsaming i kommunestyret:  
o Det er ingen rapportar som skal fylgjast opp i 2017 


Kontrollutvalet innstiller direkte til kommunestyret når rapport om gjennomførd forvaltnings-


revisjon vert send over til kommunestyret for sluttbehandling. Ved oppfylging av rapportar vert det 


send melding til kommunestyret når oppfylginga er behandla i kontrollutvalet. 


Selskapskontroll 
Selskapskontroller består av ein lovpålagd del og ein frivillig del. Eigarskapskontrollen er den 


lovpålagte delen. Eigarskapskontroll ser på korleis kommunen forvaltar sitt eigarskap i selskapa 


dei deltek i. Dette er ein kontroll av kommunen si forvaltning, og ikkje av sjølve selskapet.  


I tillegg kan kontrollutvalet velje om dei vil gjennomføre frivillig forvaltningsrevisjon i selskaper 


(offentleg eigde AS, IKS og enkelte § 27 selskap). Føresetnaden er at selskapet 100% eigd av 


kommunen åleine eller saman med andre kommunar (sjå KL § 80). Departementet har òg nemnt at 


det kan gjennomførast slik kontroll sjølv om selskapet ikkje er heileigd av kommunar. Då kan ein 


ikkje gå inn i sjølve selskapet, men må gjennomføre kontrollen ved bruke av opne kjelder.  


Selskapskontrollar skal gjennomførast i tråd med eigen planen for selskapskontroll. Denne vart 


laga av kontrollutvalet og vedteken av kommunestyret hausten 2016. 


Utvalet planlegg elles følgjande aktivitetar i 2017 området: 


 Fylgje med i rådmannens arbeid med eigarstrategi.  


 Behandle rapport om obligatorisk eigarskapskontroll. 


Kontrollutvalet rapporter selskapskontroll fortløpande ved å send rapportane til kommunestyret for 


sluttbehandling. Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret i desse sakene. Når kontrollutvalet 


følgjer opp rapportar i tråd med kommunestyret sine vedtak, sender dei melding om oppfølginga til 


kommunestyret. 
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Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalet skal lage forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Budsjettet 


skal lagast av kontrollutvalet sjølv, og det er berre kontrollutvalet som kan gjere endringar i utvalet 


sine eigne forslag, før politisk budsjetthandsaming. 


Kontrollutvalet opptrer på vegne av kommunestyret og er direkte underordna kommunestyret Det 


er derfor viktig for kommunestyret å vera kjent med kontrollutvalet si vurdering av økonomiske 


behov for kontroll- og tilsynsarbeidet: Kontrollutvalet sitt budsjettforslag skal difor følgje med til 


kommunestyret ved behandling av årsbudsjettet . 


Kontrollutvalet sine oppgåver på området er: 


 Utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsyn komande år. 


 Fylgje opp budsjett for inneverande år. 


Andre oppgåver som ligg til kontrollutvalet 
Kontrollutvalet vil halde seg orientert om kommunen si drift på dei ulike områda i kommunen, 


gjennom å invitere rådmann og administrative leiarar ved behov for at dei kan orientere om sine 


arbeidsfelt. 


På alle møta i kontrollutvalet vert fyljande faste punkt satt på dagsordenen: 


 Godkjenning av innkalling og saksliste 


 Godkjenning av protokoll frå førre møte 


 Statusoversikt 


 Meldingar/referatsaker 


 Eventuelt 


Bjerkreim, den 21. november 2016 


Bjerkreim kontrollutval 


Magne Vaule 


leiar i kontrollutvalet  


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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Årshjulet består av kjende saker. I tillegg til desse kan det komme andre saker som dukkar opp i 


løpet av året. Kontrollutvalet skal òg behandle saker som gjeld tidlegare bestilte rapportar når desse 


er ferdigstilte, sjå oppstilling i årsplanen.  


Ver merksemd på at saker som er nemnde under «andre saker/kommentarar» ikkje er fastlåst til eit 


møte, og kan difor verte forskyvd. Oppstillinga er difor berre veiledane. 


 


Møtetidspunkt: Faste saker: Andre saker/kommentarar 


Februar    Orientering frå administrasjonen 
 Rapport Eigarskapsforvaltning 


April  Kontrollutvalet si årsmelding 2016 


 Uttale til årsregnskap 2016 


 Skatteregnskap 2016 


 Orientering frå administrasjonen  


Juni 


  


 Orientering frå administrasjonen 


 Orientering om kommunen sin 
tertialregnskap 1. tertial 2016 


September 
 Budsjettforslag 2018 for kontroll og 


tilsyn  


 Møteplan 2016 


 Orientering frå administrasjonen  


 Orientering frå revisor orienterar om 
planlegging av revisjonsåret 2017 


 Utveljing av forvaltningsrevisjon 2018 


November  


 Årsplan for 2018 


 Orientering frå administrasjonen  


 Rådmann orienterer om budsjett 
2017 og tertialrapport 2. tertial 2016 


 Bestilling forvaltningsrevisjon 2018 


 Forvaltningsrevisjonsrapportar  2017 


 







