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Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Møterom 2 
Dato: 24.04.2017 
Tidspunkt: Kl. 16.00 
Møtenr: 2 / 2017 

 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
9/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 6. februar 2017 
10/17 Skatterekneskapen 2016 med kontrollbrev frå Skatteetaten 
11/17 Uttale til kommunen sin årsrekneskap 2016 
12/17 Orientering frå Serviceleiar 
13/17 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 
14/17 Statusoversikt april 2017 

  
 

Referatsaker/meldingar 
Periode: 06.02.2017 - 24.04.2017 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

   

 

Ver vennleg meld eventuelt forfall snarast på telefon 51 33 65 90 evt. 414 46 180 eller på e-

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

Ved forfall vert varamedlemmer kalla inn særskilt. Medlemmer som meiner seg inhabile, må 

gje melding om dette til kontrollutvalsekretariatet  slik at varamedlemmer kan kalla inn. 

Evt. saker merket (Unnateke offentleggjering i medhald av off. l.) vert berre til 

medlemmer/varamedlemmer som må møte. 

 

 

Vikeså, 18.04.2017 

 

 

Magne Vaule 

Leiar av kontrollutvalet Per Kåre Vatland 

 Sekretariatet 

Medlemsoversikt  

  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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9/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 6. februar 2017 

 
Arkivsak-dok.  16/00154-15 

Arkivkode.  033  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.04.2017 9/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollen frå møtet 6. februar 2017 vart lagd fram for kontrollutvalet til formell godkjenning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

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

 

 

SANDNES, 31.03.2017 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll frå møtet 06.02.2017 - Bjerkreim kontrollutval 
 

Saksliste  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.    
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10/17 Skatterekneskapen 2016 med kontrollbrev frå 

Skatteetaten 
 
Arkivsak-dok.  16/00175-7 

Arkivkode.  232  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.04.2017 10/17 

 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet har motteke Årsrapport 2016 Skatterekneskapen frå Skatteoppkrevjaren i 

Bjerkreim, og kontrollrapport 2016 vedrørande skatteoppkrevjarfunksjonen for Bjerkreim 

kommune frå Skatteetaten, sjå vedlegg. Kontrollrapporten er sendt til kommunestyret med kopi 

til kontrollutvalet.  

Skatteoppkrevjaren er invitert til å orientere i møtet  

Saksutgreiing 
Skatterekneskapen for Bjerkreim 2016 viser ei samla skatteinngang på 307,5 mill. kr, som er ei 

auke frå året før på 8,5 mill. kr. Dette er ei auke på 2,8 %.  

Den kommunale delen av skatteinntektene i 2016 var på 73,5 mill. kr, som er ei auke på 10,6 

%.  

Kommunen har sett av 10 % til marginavsetjing, som utgjer 20,7 mill. kr. Dette er midlar som 

vert halde tilbake, for å dekkje utbetalingane av til gode skatt når skatteoppgjeret vert klart året 

i påfølgjande år. Marginoppgjeret for 2015 viste eit overskot på 3,2 mill. kr.  

Ved utgangen av 2016 var det restansar mott skatteytarane på i alt 4,6 mill. kr. Dette er ei auke 

på 1,4 mill. kr sidan i fjor.  

Det er gjennomførd arbeidsgjevar kontroll på 4,9 % av arbeidsgjevarane i Bjerkreim kommune 

i 2016.  

Kontrollutvalet kan berre ta sjølve rekneskapen til orientering. Revisjonshandlingane knytt til 

skatterekneskapen er ei statleg oppgåve. Kontrollutvalet har likevel ei tilsynsrolle overfor 

skatteoppkrevjar og kan om ynskjeleg kommentere tilhøve knytt til organisering av arbeidet.  

Kontrollrapporten summerer opp dei ettersyna Skatteetaten har utførd i Bjerkreim kommune, 

samt gjer kommentar til den avlagde skatterekneskapen. I kontrollrapporten konkluderer 

Skatteetaten med: 

 Internkontrollen det alt vesentlege i tråd med gjeldande regelverk 

 Rekneskapsoppføring, rapportering og avlegging av skatterekneskapen er i samsvar med 

gjeldande regelverk 

 Skatte- og avgiftsopp krevjinga er samsvar med gjeldande regelverk, og gjer riktig uttrykk for 

skatteinngangen i rekneskapsåret..  

 Arbeidsgjevarkontrollen er utførd i tråd med gjeldande regelverk og er utført i tilstrekkeleg 

omfang.   
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek skatterekneskapen med kontrollbrev 2016 til 
orientering.  

Saka vert vidaresend kommunestyret til orientering.  
 

 

 

SANDNES, 31.03.2017 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Årsrapport 2016 - 1114 Bjerkreim 

Kontrollrapport 2016 - Skatteetaten 
 

Saksliste  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.    
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11/17 Uttale til kommunen sin årsrekneskap 2016 

 
Arkivsak-dok.  16/00172-6 

Arkivkode.  212  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.04.2017 11/17 

 

 

Bakgrunn 
Etter føreskrifta om kontrollutval §7 skal kontrollutvalet gje ei uttale til kommunestyret om 

årsrekneskapen før denne vert vedteken av kommunestyret. Uttalen må vere gitt så tidleg at den 

er formannskapet i hende før, dei gjer si innstilling til kommunestyret.  

Etter § 8 i same føreskrift, skal kontrollutvalet òg sjå til ar revisor sine merknader til 

årsrekneskapen vert følgde opp  

Saksutgreiing 
I fylgje rekneskapsskjema 1A viser rekneskapen for 2016 at det er 169,56 mill. kr. til fordeling 

drift og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 4.86 mill. kr. Rekneskapen viser eit netto 

driftsresultat på 10,2 mill. kr. Netto driftsresultat utgjer 4,5% av driftsinntektene. Det er over 

anbefalinga frå teknisk berekningsutval, som til at forholdet bør vere minst 1,75%.  

Rådmann og økonomisjef vil orientere nærmare om tala i rekneskapen og om årsmeldinga i 

møtet.  

Revisor si beretning og andre merknader frå revisor 

Revisor har i si uavhengige revisjonsberetning gitt positive konklusjonar om årsrekneskapen 

og om andre lovpålagt krav.  

Revisor har og laga eit årsoppgjersnotat kor revisjonen av gjennom året og av årsrekneskapen 

vert summert opp. Revisor gjer og utfyllande kommentarar til årsrekneskapen og årsmelding. 

Det vert kytt kommentarar til rekneskapen, men revisor har ikkje funne vesentleg feil. Det er 

såleis ikkje nokre forhold som kontrollutvalet treng å fylgje opp. Kontrollutvalet kan likevel 

gjere ei sjølvstending vurdering på dette området.  

Kontrollutvalet skal etter føreskrifta uttale seg om årsrekneskapen. Kontrollutvalet kan knyte 

sine eigne kommentarar til årsrekneskapen, utover det som kommunen eller revisor har kome 

med. Kommentarane må innarbeidast i kontrollutvalet sitt vedtak.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim har ingen/har fyljgande  kommentarar til det 
framlagde årsrekneskapen for 2016, utover det som går fram av revisor si 
revisjonsberetning og årsoppgjersnotat.  
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SANDNES, 10.04.2017 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Årsrapport 2016 Bjerkreim kommune;  

Noter 2016 med hovudoversikter  

Normalberetning 2016 Bjerkreim; 

Årsoppgjørsnotat 2016 Bjerkreim;  
 

Saksliste  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.    
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12/17 Orientering frå Serviceleiar 

 
Arkivsak-dok.  16/00158-16 

Arkivkode.  027  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.04.2017 12/17 

 

 

Bakgrunn 
Som eit ledd i kontrollutvalet sitt tilsyn med kommunen, har kontrollutvalet laga ein plan for 

invitasjon av kommunale leiarar, for at dei kan orientere kontrollutvalet om deira arbeid og 

ansvarsområde. Til dette møte har kontrollutvalet invitert leiar av serviceavdelinga 

Saksutgreiing 
Kontrollutvalet ynskjer at serviceleiar orienterer om fyljande emne: 

 Avdelinga sin plass i organisasjonen  

 Talet på tilsette  

o Rekruttering  av medarbeidarar 

o Utfordringar i høve til rekruttering 

 Kva tenester avdelinga leverer 

 Avdelinga sitt budsjett og rekneskap 

 Tankar om framtida.  

o Behovet for tenester frå avdelinga 

o Klarar avdelinga å levere i høve til behov 

Kontrollutvalet har sett av 20 - 25 minutt til orienteringa inklusiv tid til spørsmål frå utvalet.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek leiar av serviceavdelinga si utgreiing til orientering. 
 

 

 

SANDNES, 31.03.2017 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

 

         

 

Saksliste  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.    
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13/17 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 

 
Arkivsak-dok.  16/00315-12 

Arkivkode.  033  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.04.2017 13/17 

 

 

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 andre halvår 2016. Det er laga eigne 

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

for saker frå 2014, 2015 og 2016 som ikkje var avslutta der det går fram av vedlegget kva som er 

status i sakene pr. rapporteringstidspunktet (mars 17). Sekretariatet har og laga ei oversikt over 

kontrollutvalets saker 2. halvår 2016. 

For kommunestyret sin del er alle sakene godkjent. Ei av sakene er det klaga på og er til 

behandling hos departementet, og i ei anna sak er reguleringsplanen godkjend frå kommunen 

si side, men det må søkast om konsesjon. 

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

til kommunestyret for sluttbehandling. I to saker venter ein på søknad om ferdigattest. Ei av 

sakene – revidert forslag til reguleringsplan Fjermedal syd – er påklaga, her er klagen under 

behandling. Status for sakene går fram av vedlegget.  

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

sluttbehandling.  

I LMT-utvalet er alle saker registrert som avslutta eller under arbeid. I ei sak om tilskot til 

etablering er det ikkje utbetalt noko ennå, fristen er innan utgangen av 2017.  

Kontrollutalet sine saker er stort sett godkjend og iverksett. Kontrollutvalet har ferdigstilt  

planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som begge er vedteken av kommunestyret 

i september 2017. Kontrollutvalet har to rapportar som dei ventar på.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 
til orientering 

Saka vert vidaresend kommunestyret i Bjerkreim til orientering 
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SANDNES, 06.04.2017 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Oppfølging politiske vedtak - ikkje avslutta saker frå 2014, 2015 og halve 2016 

Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 - kommunestyret 

Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 - formannskap 

Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 - levekår 

Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 - LMT-utvalet 

Oppfølging av saker kontrollutvalet 2. halvår 2016 
 

Saksliste  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.    
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14/17 Statusoversikt april 2017 

 
Arkivsak-dok.  16/00290-20 

Arkivkode.  217  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.04.2017 14/17 

 

 

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 tek statusoversikt april 2017 til orientering.  
 

 

 

SANDNES, 06.04.2017 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt over kontrollutvalet sine saker april 2017 
 

Saksliste  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.  
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS


Kontrollutvalet i Bjerkreim
Arkivkode : 217
Saksnr. : 16/00290


Statusoversikt over kontrollutvalet sine saker april 2017


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. Interkommunal PP - teneste i Dalane 06.02.2017 50 timar Fellesprosjekt forslag lagd fram 21.11.2016


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


Selskapskontrollar
1.


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. Eigarskapsforvaltning 25 .11.2013 06.02.2017


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


Kst. 20.09.2016


2. Plan for selskapskontroll med
overordna analyse 23.02.2015


05.09.2016
05.09.2016 Kst. 20.09.2016


Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver


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





		Saker  frå bestilling til behandling i kontrollutvalet

		Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging

		Saker som er avslutta






 Bjerkreim kommune 
 


Serviceavdelinga 
 


 


  


 


Notat 
    


     


Saksbehandlar:  Referanse: Arkiv: Dato: 


Ingunn Ognedal 
Telefon: 51 20 11 99 


16/579 
17/1196 


FE - 040, TI - &50 04.04.2017 


 


Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 - formannskap 
ArkivSakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


innvilget/ 


godkjent 


Status: 


Iverksett/under 


arbeid 


Vidare oppfølging 


'16/473 1 TIG 22.08.2016 


13:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '069/16 Godkjent   


'12/688 79 MEI/ 


KNO/ 


MNY 


22.08.2016 


13:00:00 


Klagebehandling. Oppføring av 


bolig og støttemur, gnr. 73, bnr. 


222, Røyslandsdalen 


'070/16 Avslag Sendt til  


Fylkesmannen som 


stadfester kommunes 


vedtak 


Tillatelse gitt i 


søknad om endret 


tillatelse, venter på 


søknad om ferdigattest 


'16/256 7 GSE 22.08.2016 


13:00:00 


Søknad om frådeling av 2 bebygde 


bustadparsellar frå gnr. 13, bnr. 


1 på Vassbø - i samband med 


bruksrasjonalisering 


'071/16 Innvilga Parsellane er 


oppmålte og 


tinglyste 


 


'16/228 7 GSE 22.08.2016 


13:00:00 


Søknad om dispensasjon og 


frådeling av ei bebygd bustadtomt 


i LNF-område på gnr. 37, bnr. 1 


på Spødavoll 


'072/16 Innvilga Ventar enno på 


tilbakemelding ang 


grensene.Har purra.  


 


 


'16/255 7 GSE 22.08.2016 


13:00:00 


Søknad om dispensasjon og 


frådeling av ei bustadtomt på 


gnr. 77, bnr. 1 på Apeland 


'073/16 Utsatt Sjå sak 089/16  


'15/844 26 AES 22.08.2016 


13:00:00 


Forslag til detaljreguleringsplan 


for massetak på del av gnr 39, 


bnr 4 og 5, Brådli, 1. gangs 


behandling 


'074/16 Til KST   


'16/395 4 MNY 22.08.2016 


13:00:00 


Dispensasjon fra 


reguleringsplanen til Tjørn 


hyttefelt for hytte, gnr. 11, 


'075/16 Vedtatt Disp. gitt  Venter på søknad om 


ferdigattest 







ArkivSakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


innvilget/ 


godkjent 


Status: 


Iverksett/under 


arbeid 


Vidare oppfølging 


bnr. 1, fnr. 9, Tjørn 


'10/65 4 KNO 22.08.2016 


13:00:00 


Uttale til forslag til 


omklassifisering av veger 


'076/16 Utsatt Til KST  


'16/424 4 AES 22.08.2016 


13:00:00 


Godkjenning av planstrategi for 


Bjerkreim kommune for perioden 


2016-2019 


'077/16 Til KST   


'16/473 2 TIG 22.08.2016 


13:00:00 


Referatsaker '078/16 Godkjent   


'16/473 3 TIG 22.08.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak teknisk '079/16 Godkjent   


'16/506 1 TIG 12.09.2016 


19:45:00 


Godkjenning av møteprotokoll '080/16 Godkjent   


'14/415 29 AES 12.09.2016 


19:45:00 


Behandling av klage på 


overtredelsesgebyr som er ilagt 


for utført arbeid på 


driftsbygning på gnr 13, bnr 9, 


Ørsdalen 


'081/16 Vedtak 


opprettholdes 


i kommunen 


Oversendt 


Fylkesmannen, som 


har opphevet 


kommunens vedtak om 


overtredelsesgebyr 


som var ilagt 


Siv.ing. Torstein 


Garborg 


 


'16/356 8 AES 12.09.2016 


19:45:00 


Søknad om dispensasjon for 


størrelse på garasje/uthus i 


område for spredt 


boligbebyggelse, gnr 52, bnr 13, 


Birkeland 


'082/16 Innvilget Det må innhentes 


byggetillatelse for 


oppføring av garasje 


som er større enn 50 


m² 


 


'16/347 6 AES 12.09.2016 


19:45:00 


Fastsetting av adressenavn for 


Hunnadalen boligfelt 


'083/16 Vedtatt Vegadresser i feltet 


er opprettet 


 


'16/506 2 TIG 12.09.2016 


19:45:00 


Delegerte vedtak teknisk '084/16 Godkjent   


'16/506 3 TIG 12.09.2016 


19:45:00 


Referatsaker '085/16 Godkjent   


'15/849 22 ØDA 12.09.2016 


19:45:00 


Oppsummering og evaluering etter 


ekstremværet Synne, desember 2015 


'086/16 Til KST   


'16/502 7 AES 12.09.2016 


19:45:00 


Forslag til utvidelse av 


steinbrudd på Eikeland, gnr 41, 


bnr 2 og 11 


'087/16 Tilrår at 


planarbeid 


igangsettes 


Planlegger 


utarbeider 


planforslag for 


behandling 


 


'16/564 1 BFU 03.10.2016 


13:20:00 


Godkjenning av møteprotokoll '088/16 Godkjent   







ArkivSakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


innvilget/ 


godkjent 


Status: 


Iverksett/under 


arbeid 


Vidare oppfølging 


'16/255 7 GSE 03.10.2016 


13:20:00 


Søknad om dispensasjon og 


frådeling av ei bustadtomt på 


gnr. 77, bnr. 1 på Apeland 


'089/16 Innvilga Sjå sak 097/16  


'16/466 2 AES 03.10.2016 


13:20:00 


Søknad om dispensasjon for 


utvidelse av to boligtomter på 


Buberget, gnr 33, bnr 281 og 282 


'090/16 Innvilga Grensejustering er 


foretatt 


 


'08/1062 19 IOG 03.10.2016 


13:20:00 


Oppmoding om å støtte TV-aksjonen 


2016 - Røde Kors 


'091/16 Innvilga Støtte overført  


'08/1467 5 ØDA 03.10.2016 


13:20:00 


Høring på ny kommunelov '092/16 Vedtatt Høring sendt   


'16/564 2 TIG 03.10.2016 


13:20:00 


Delegerte vedtak teknisk '093/16 Godkjent   


'16/564 3 TIG 03.10.2016 


13:20:00 


Referatsaker '094/16 Godkjent   


'16/325 17 TSP 03.10.2016 


13:20:00 


Andre tertialrapport for 2016 '095/16 Til KST   


'16/628 1 TIG 31.10.2016 


13:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '096/16 Godkjent   


'16/255 13 GSE 31.10.2016 


13:00:00 


Klage frå Fylkesmannen på 


Formannskapet sitt vedtak om 


dispensasjon til frådeling av ei 


bustadtomt på gnr. 77, bnr. 1 på 


Apeland 


'097/16 Klage tatt 


til følge 


Disp. kan ikke gis  


'14/326 13 MEI 31.10.2016 


13:00:00 


Pålegg om tilbakeføring av 


etablert kjøreveg frem til 


hyttene på gnr. 22, bnr. 1, fnr. 


209 og 210, Langebu/Stølslia, 


Stavtjørn 


'098/16 Vedtatt Pålegg gitt med 


frist 1. juni 


Event. tvangsmulkt 


'15/786 35 MNY 31.10.2016 


13:00:00 


Dispensasjon for bruksendring av 


den resterende del av 


forsamlingslokalet til bolig på 


gnr. 33, bnr. 173, 


Skjævelandsvegen 26 


'099/16 Avslag Avslag meddelt søker Ingen videre oppfølging 


'11/963 20 AES 31.10.2016 


13:00:00 


Søknad om dispensasjon for 


fornyet tillatelse for 


midlertidig plasthall, gnr 32, 


bnr 48, Nesjane 


'100/16 Innvilga Oppført plasthall 


(for Duplo) kan stå 


frem til 1.1.2018 


 


'16/441 7 AES 31.10.2016 


13:00:00 


Søknad om mindre endring av 


reguleringsplan for boligfelt på 


'101/16 Innvilga Plandokumentene er 


endret ihht. vedtak 


 







ArkivSakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


innvilget/ 


godkjent 


Status: 


Iverksett/under 


arbeid 


Vidare oppfølging 


Vikesdal 


'16/499 2 KNO 31.10.2016 


13:00:00 


Innspill til Handlingsplan for 


fylkesveger i Rogaland 2018-2021 


'102/16 Vedtatt   


'09/173 8 ØDA 31.10.2016 


13:00:00 


Godkjenning av 


delegasjonsreglement 


'103/16 Til KST   


'16/628 2 TIG 31.10.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak teknisk '104/16 Godkjent   


'16/628 3 TIG 31.10.2016 


13:00:00 


Referatsaker '105/16 Godkjent   


'16/657 1 TIG 14.11.2016 


17:15:00 


Godkjenning av møteprotokoll '106/16 Godkjent   


'13/880 24 MEI/ 


AES 


14.11.2016 


17:15:00 


Pålegg om tiltak, tvangsmulkt og 


avslag på søknad for garasje, 


grillhytte og bolighus på gnr. 2, 


bnr. 34 


'107/16 Vedtatt Mottatt søknad om 


dispensasjon 


 


'10/65 13 KNO 14.11.2016 


17:15:00 


Uttale til forslag til 


omklassifisering av fylkesveger 


'108/16 Til KST   


'16/401 6 ØDA 14.11.2016 


17:15:00 


Høringsuttale fra Bjerkreim 


kommune på politidistriktets 


lokale struktur - nærpolitireform 


'109/16 Til KST   


'16/661 2 ØDA 14.11.2016 


17:15:00 


Høringsuttale på regionreform fra 


Bjerkreim kommune 


'110/16 Til KST   


'16/421 17 TSP 14.11.2016 


17:15:00 


Budsjett for 2017 og økonomiplan 


2017 - 2020 


'111/16 Til KST   


'07/757 27 TIG 14.11.2016 


17:15:00 


Møteplan politiske organ 2017 '112/16 Til KST   


'16/657 2 TIG 14.11.2016 


17:15:00 


Delegerte vedtak teknisk '113/16 Godkjent   


'16/657 3 TIG 14.11.2016 


17:15:00 


Referatsaker '114/16 Godkjent   


'16/689 1 TIG 28.11.2016 


13:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '115/16 Godkjent med 


korrigering 


  


'16/662 4 AES 28.11.2016 


13:00:00 


Søknad om dispensasjon for antall 


rom som etableres i 


tilleggsbolig/leilighet, gnr 35, 


bnr 33, Vikesdalslia 


'116/16 Innvilga Det må innhentes 


byggetillatelse før 


det kan etableres en 


adskilt leilighet i 


bolighuset 


 


'09/1001 29 AES 28.11.2016 Søknad om dispensasjon for '117/16 Innvilga Oppført plasthall  







ArkivSakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


innvilget/ 


godkjent 


Status: 


Iverksett/under 


arbeid 


Vidare oppfølging 


13:00:00 fornyelse av tillatelse til 


midlertidig lagerhall, gnr 32, 


bnr 24 - Coop Vikeså 


kan stå frem til 


1.7.2017 


'15/844 42 AES 28.11.2016 


13:00:00 


Godkjenning av reguleringsplan 


for massetak på Brådli, gnr 39, 


bnr 4 og 5 


'118/16 Til KST   


'14/280 57 AES 28.11.2016 


13:00:00 


Revidert forslag til 


reguleringsplan for Fjermedal Syd 


'119/16 Vedtatt Vedtak er påklaget 


av nabo 


Klage tas til 


behandling 


'16/505 9 AES 28.11.2016 


13:00:00 


Vurdering av forslag til 


detaljreguleringsplan for del av 


Vikeså sentrum 


'120/16 Planen 


fremmes ikke 


Kommunen har 


oppfordret til å 


utarbeide nytt og 


mer detaljert 


planforslag 


 


'16/421 17 TSP 28.11.2016 


13:00:00 


Budsjett for 2017 og økonomiplan 


2017 - 2020 


'121/16 Til KST   


'16/689 2 TIG 28.11.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak teknisk '122/16 Godkjent   


'16/689 3 TIG 28.11.2016 


13:00:00 


Referatsaker '123/16 Godkjent   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 Bjerkreim kommune 
 


Serviceavdelinga 
 


 


  


 


Notat 
    


     


Saksbehandlar:  Referanse: Arkiv: Dato: 


Ingunn Ognedal 
Telefon: 51 20 11 99 


16/579 
17/1183 


FE - 040, TI - &50 22.03.2017 


 


Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 - LMT-utvalet 


 ArkivSakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


innvilget/ 


godkjent 


Status: 


Iverksett/under arbeid 


Vidare oppfølging 


'16/484 1 IOG 29.08.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '023/16 Godkjent   


'15/756 4 IOG 29.08.2016 


19:00:00 


Val av ny vararepresentant til 


Stiftelsen Åsen for perioden 2015 - 


2019 


'024/16 Valgt   


'16/280 3 GSE 29.08.2016 


19:00:00 


Søknad frå Morten Vassbø om 


konsesjon til kjøp av tilleggsjord 


frå gnr. 13, bnr. 1 på Vassbø 


'025/16 Innvilga Konsesjon gitt  


'16/484 3 IOG 29.08.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak landbruk '026/16 Til 


etterretning 


  


'16/484 4 IOG 29.08.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak serviceavdelinga '027/16 Til 


etterretning 


  


'16/484 2 IOG 29.08.2016 


19:00:00 


Referatsaker '028/16 Til 


etterretning 


  


'16/561 1 IOG 17.10.2016 


13:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '029/16 Godkjent   


'16/524 4 GSE 17.10.2016 


13:00:00 


Søknad frå John Henry Svela om 


konsesjon med utsetjing av buplikta 


i 5 år 


'030/16 Innvilga Konsesjon gitt med utsatt 


buplikt  


 


'16/480 3 GSE 17.10.2016 


13:00:00 


Søknad frå Torbjørn Vikesdal om 


konsesjon til kjøp av ein ideell 


halvpart av sameiget på gnr. 19, 


bnr. 1 i Homme 


'031/16 Innvilga Konsesjon gitt  


'16/561 2 IOG 17.10.2016 Delegerte vedtak landbruk '032/16 Til   







 ArkivSakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


innvilget/ 


godkjent 


Status: 


Iverksett/under arbeid 


Vidare oppfølging 


13:00:00 etterretning 


'16/561 3 IOG 17.10.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak serviceavdelinga '033/16 Til 


etterretning 


  


'16/561 4 IOG 17.10.2016 


13:00:00 


Referatsaker '034/16 Til 


etterretning 


  


'16/682 1 IOG 05.12.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '035/16 Godkjent   


'09/92 6 GSE 05.12.2016 


19:00:00 


Søknad frå Oddvar Sæth om 


næringsfond til etablering av 


Dalane Kommunikasjon 


'036/16 Godkjent Vert utbetalt etter 


anmodning og dok. av 


utgifter 


Tidsfrist 31.12.17. 


Ikkje utbet. noko ennå 


'16/682 2 IOG 05.12.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak landbruk '037/16 Til 


etterretning 


  


'16/682 3 IOG 05.12.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak serviceavdelinga '038/16 Til 


etterretning 


  


'16/682 4 IOG 05.12.2016 


19:00:00 


Referatsaker '039/16 Til 


etterretning 
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KONTROLLUTVALGET I BJERKREIM KOMMUNE 
PROTOKOLL 


 
 


 
 


Utval:  


Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 


1 /2017 


Møtedato: 


06.02.2017 


Utvalssaksnr.: 


1/17 - 8/17 


Disse møtte: 
Magne Vaule 
Tyra Skårland 
Geir Ove Tysland 


Ernst Herredssvela varamedlem 


Forfall / varamedlemmer: 
Aslaug Undheim har meldt forfall, varamedlem 
Ernst Herredssvela er kalla inn og møter i 
staden, 
Brit Tengesdal har meldt forfall, varamedlem 
Astrid Braut Eikeland er kalla inn men kunne 
ikkje møte.  


Andre som var tilstade: 
Ordførar Torbjørn Ognedal, rådmann Ørjan Daltveit og kommunalsjef økonomi og IT, 
Tore Spangen orientere i sak 2/17  
Forvaltningsrevisor Rune Eskeland, Rogaland Revisjon IKS  
Seniorrådgivar Per Kåre Vatland Rogaland Kontrollutvalgssekretariat   


 


 Side 


Saker til behandling 


1/17 16/00154-13 Godkjenning av protokoll frå møtet 21. november 2016 2 


2/17 16/00158-14 Orientering frå kommunalsjef økonomi og IT 2 


3/17 13/00319-5 Rapport om forvaltningsrevisjon: Eigarskapsforvaltning  2 


4/17 16/00371-5 
Endeleg bestilling forvaltningsrevisjon: PP-tjenesten 
Eigersund, Lund, Bjerkreim, Sokndal  


3 


5/17 16/00159-14 Justering møteplan 2017 - endring av møtetidspunkt 3 


6/17 16/00159-16 Kontrollutvalet si årsmelding for 2016 4 


7/17 16/00171-15 
Rekneskap kontroll og tilsyn pr. 31.12.2016 
(årsrekneskap) 


5 


8/17 16/00290-17 Statusoversikt februar 2016 5 


Referat-/meldingssaker 


1/17 17/00002-1 FM tilsyn Bjerkreim beredskap 2016.pdf 5 


2/17 16/00169-6 Vedteke budsjett for Bjerkreim k.utv 2017 6 


Eventuelt 
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Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
 
1/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 21. november 2016 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 21. november 2016.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 21. november 
2016. 
 


[Lagre]  
 
 
 
2/17 Orientering frå kommunalsjef økonomi og IT 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek orienteringa frå kommunalsjef økonomi og IT til 
orientering.  
 


Møtebehandling 
Kommunalsjef økonomi og IT orienterte om verksemda på sine områder. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek orienteringa frå kommunalsjef økonomi og IT 
til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
3/17 Rapport om forvaltningsrevisjon: Eigarskapsforvaltning  
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kommunestyret i Bjerkreim rapport om forvaltningsrevisjonen Eigarskaps-
forvaltning til etterretning.  
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Rapporten vert send over til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten 
sine konklusjonar og tilrådingar. Det vert gitt tilbakemelding til kommune-
styret via kontrollutvalet om korleis kommunestyret sitt vedtak er følgd opp 
ca. 6 månader etter kommunestyret har fatta vedtak.  


 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor orientere om rapporten.  
Rette vedtak. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kommunestyret i Bjerkreim tek rapport om forvaltningsrevisjonen 
Eigarskapsforvaltning til etterretning.  


Rapporten vert send over til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten 
sine konklusjonar og tilrådingar. Det vert gitt tilbakemelding til kommune-
styret via kontrollutvalet om korleis kommunestyret sitt vedtak er følgd opp 
ca. 6 månader etter kommunestyret har fatta vedtak. 
 


[Lagre]  
 
 
 
4/17 Endeleg bestilling forvaltningsrevisjon: PP-tenesta Eigersund, Lund, 


Bjerkreim, Sokndal  
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller forvaltningsrevisjonen PP-tenesta i Dalane i tråd 
med framlagd endeleg mandat og under føresetnad at rapporten seier noko om 
ventetida.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller forvaltningsrevisjonen PP-tenesta i 
Dalane i tråd med framlagd endeleg mandat og under føresetnad at 
rapporten seier noko om ventetida. 
 


[Lagre]  
 
 
 
5/17 Justering møteplan 2017 - endring av møtetidspunkt 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
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Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar følgjande endelege møteplan for 2017: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar  


Måndag 06.02.2017 16:00  


Måndag 24.04.2017 16:00 Fsk. 24.04. og Kst. 10.05. 


Måndag 12.06.2017 16:00  


Måndag 11.09.2017 16:00  


Måndag 13.11.2017 16:00  


Melding om endringa vert send kommunestyret til orientering.  
 


Møtebehandling 
Sekretariatet ser på mulig andre vekedagar, tysdag eventuelt onsdag. 
Saken vert utsett til neste møte.  
 
Votering 
Nytt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 


Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar følgjande endelege møteplan for 2017: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar  


Måndag 06.02.2017 16:00  


Måndag 24.04.2017 16:00 Fsk. 24.04. og Kst. 10.05. 


Måndag 12.06.2017 16:00  


Måndag 11.09.2017 16:00  


Måndag 13.11.2017 16:00  


Melding om endringa vert send kommunestyret til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
6/17 Kontrollutvalet si årsmelding for 2016 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner den framlagde årsmeldinga for 2016 
for kontrollutvalet.  


Årsmeldinga vert send vidare til kommunestyret i Bjerkreim til orientering.  
 


Møtebehandling 
Sekretariatet retter opp feil side 4 i årsmeldinga før denne vert send ut.   
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner den framlagde årsmeldinga for 2016 
for kontrollutvalet.  
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Årsmeldinga vert send vidare til kommunestyret i Bjerkreim til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
7/17 Rekneskap kontroll og tilsyn pr. 31.12.2016 (årsrekneskap) 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.12.2016 til 
orientering.  
 


Møtebehandling 
Rette dato på side 4.  
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 
31.12.2016 til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
8/17 Statusoversikt februar 2016 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt over kontrollutvalet sine saker februar 
2017 til orientering.   
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt over kontrollutvalet sine saker 
februar 2017 til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSSAKER 


1/17 FM tilsyn Bjerkreim beredskap 2016.pdf 
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2/17 Vedteke budsjett for Bjerkreim kontrollutvalet 2017 


 
 
 
 
 
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 
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Innledning og oppsummering 
Årsrapporten er administrasjonen sin rapport for 2016 til politikerne. Rapporten er 
skriftliggjøring av regnskap og resultat etter målsetting som er gitt i budsjett og 
økonomiplan for 2016. 
 
Regnskapet viser et stort overskudd/mindreforbruk for 2016. Dette er på tross av at 
andre tertialrapport viste utsikter til store reduserte inntekter både på skatt og 
rammetilskudd. Iverksatte tiltak etter andre tertial, samtidig med bedre resultat på 
inntekter enn budsjettert fører til det positive resultatet. 
 
Spesielt har Levekår og LMT store økonomiske mindreforbruk. For Levekår skyldes 
dette både innsparinger på slutten av året, ubrukte lønnsmidler og noe høyt budsjett. 
For LMT er det gjort en regnskapsgjennomgang for kalkingsprosjektet. Dette viser 
positivt igjen i 2016. 
 
Ledere og ansatte har gjort en stor jobb, spesielt i slutten av året, for å holde igjen på 
utgifter. Dette gjør at vi kommer styrket ut av 2016, som igjen fører til større 
handlingsrom senere år. 
 
Skatteinntektene ble høyere enn forventet i mange kommuner. Dette skyldes 
engangsinntekter som følge av endring i skatteregler for utbytte som ble innført fra 
2016. Nye regler førte til høyere utbytte i 2015, og dermed høyere skatt. Disse 
skatteinnbetalingene kom i 2016. 
 
Av overskuddet/mindreforbruket i 2016 er ca 60% satt av på bundne fond siden 
pengene er gitt til spesielle formål. Resterende er satt på disponible fond. 
 
Første halvdel av året har mange steder vært preget av gjenoppbygging etter 
flommen «Synne» som var i desember 2015. I kommunehuset kunne vi ta i bruk 
første etasje etter rehabilitering i juni. De midlertidige arbeidsforholdene påvirket flere 
ansatte. 
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Økonomiske forhold 
Bjerkreim kommune hadde i år et positivt netto driftsresultat på 10,23 millioner 
kroner. Det er 4,5 prosent av kommunens driftsinntekter. Budsjettmessig ble det lagt 
opp til et nettoresultatet for året på -2,1 prosent. Organisasjonen har gjort en 
kjempejobb økonomisk. 
 
Departementets anbefaling er at kommunene minimum skal sitte igjen med 1,75 
prosent av de frie inntektene. Med måleenheten 1,75 prosent skulle driftsresultatet 
vært på 3,96 millioner for 2016. 
 
Av netto driftsresultat ble hele 6,2 millioner satt av på merket og/eller bundne fond for 
bruk senere og da til visse spesielle formål. 
 
Skatteinntekter på området inntekt og formue ble hele 1,6 milloner bedre enn regulert 
budsjett. Så mye mer skatteinntekter kommer av fordelingstallene for skatteåret 2015 
og for mye avsatt i marginen for skattoppgjøret 2015. I tillegg ble resultatet på 
eksterne finanstransaksjoner 0,86 millioner bedre enn budsjettert. 
 
Under vises en krympet hovedoversikt som viser nøkkeltallene. I notene til 
regnskapet står fullstendig oversikt. 
 


 
 
Organisatorisk inndeling er fem hovedområder, nevnt som Tjenesteområder. 
Tabellen under viser økonomisk resultatet for områdene. Hvert område vil bli 
gjennomgått i senere. 
 


 
Økonomsik drift fordelt på kommunalområder 


 


Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor


Driftsinntekter 226 759 142 201 178 000 202 519 000 208 995 798


Sum driftsutgifter 222 352 076 202 321 000 201 662 000 208 424 174


Brutto driftsresultat 4 407 065 -1 143 000 857 000 571 624


Resultat eksterne finanstransaksjoner -4 387 879 -5 245 000 -5 245 000 -5 909 834


Motpost avskrivninger 10 214 510 2 200 000 2 200 000 9 845 180


Netto driftsresultat 10 233 697 -4 188 000 -2 188 000 4 506 970


Interne finanstransaksjoner


Sum bruk av avsetninger 5 413 043 4 188 000 2 188 000 4 490 819


Sum avsetninger 10 779 944 0 0 4 406 081


Regnskapsmessig mindreforbruk 4 866 795 0 0 4 591 708


Regnskap
Reg. 


budsjett


Oppr. 


budsjett
%-forbruk


Regnskap i 


fjor


Tjenesteområde 151 245 155 394 155 305 97,33 % 146 729,0   


Politikk 2 717 2 598 2 598 104,6 % 2 582


Sentraladm og serviceavdeling 14 257 15 126 15 042 94,25 % 13 537


Oppvekst og kultur 70 312 68 832 67 641 102,15 % 66 719


Levekår 56 872 59 166 60 205 96,12 % 56 417


Landbruk, miljø og teknikk 9 804 12 270 12 417 79,90 % 10 056
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Skatt, rammetilskudd og flyktninger 


 
 
Skatteinngang på inntekt og formue ble bedre enn budsjettert. Det er forhold fra 2015 
som ga god skatteinngang. Dette påvirket inngangen med 1,6 millioner. 
Eiendomsskatt ble som budsjettert. 
 


 
 
Rammetilskudd gis av staten som overføringer etter en omfattende fordelingsnøkkel, 
men mye av fordelingen har politiske føringer. Rammetilskudd er frie inntekter som 
kommuestyrene selv kan forvalte etter de intensjonene som er gitt. Frie inntekter 
omfatter også innteksutjevning (avhengig av skatteinngang lokalt opp mot nasjonalt). 
 


 
Flyktningetjenesten sine overføringer skal dekke kostnader innenfor området. 
Kommunen selv har en egenandel av kostnadene som dekker opptil en stilling. De 
midlene som ikke brukes opp avsettes på fond for at de skal brukes senere og da 
innenfor området. Avsetninger i år er på om lag 2,7 millioner og da avsatt til bundne 
fond. Midlene brukes etter behov og aktivitet. 
 


Pensjonskostnader 
Pensjonskostnader kan deles opp i tre kategorier. Disse tre er – fakturapensjon, 
pensjonskostnad og amortisering av tidligere pensjon/premieavvik. 
 
Pensjonskostnadene som kommer via fakturaene blir fordelt i regnskapet etter der 
hvor medlemmene opparbeider sin pensjon. Her kan det være avvik mellom budsjett 
og eksakte utgifter. 
 
Et premieavvik er i denne sammenhengen avviket mellom innbetalt premie og netto 
pensjonskostnader for året. Avvik skal føres i regnskapet og da inklusiv 
arbeidsgiveravgift. Føres enten som inntekt eller utgift, og samme inntekt og/eller 
utgift skal utgiftsføres/inntektsføres de påfølgende år. Dette kalles amortisering. 
 
Årets premieavvik er ført som inntekt og er også avsatt i balanse for at det ikke skal 
påvirke årets mindreforbruk. Grunnen for avsetting er at inntekten i år kommer som 
utgifter i påfølgende år og da har vi inndekning for disse utgiftene. 
 
Ettersom kommunen har to pensjonskasser å forholde seg til er det satt opp to 
oversikter. Oversiktene viser at årets premieavvik var positivt hos begge 
pensjonsselskapene (se i noteoversikten for detaljer). 
 


Regnskap
Reg. 


budsjett


Oppr. 


budsjett


Regnskap 


i fjor


Skatt på inntekt, formue og eiendomsskatt 80 996 79 500 80 000 73 950


Regnskap
Reg. 


budsjett


Oppr. 


budsjett


Regnskap 


i fjor


Rammetilskudd 92 515 92 547 93 547 97 293


Flyktningetjenesten Regnskap
Reg. 


budsjett


Oppr. 


budsjett


Regnskap 


i fjor


Andre statlige overføringer 4 641 0 0 2 959







 


Årsrapport 2016 for Bjerkreim kommune  7 


Medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er ansatte som ikke er 
undervisningpersonell. Undervisningspersonell er medlemmer i Statens 
Pensjonskasse (SPK). 
 


 
Premieavvik og amortisering – KLP 


 


 
Premieavvik og amortisering - SPK 


 


Finans  
Finansmarkedet i form av rentesvingninger har ikke påvirket kommunens finansielle 
situasjon. Rente- og avdragsbelastningen ligger på 4,16 prosent av de frie 
driftsinntektene. Dette er i øvre grense på hva som er anbefalt måltall. 
 
Netto lånegjeld i prosent av frie inntekter viser at kommunen ligger på akseptabelt 
nivå i forhold til måtall som er 60 prosent. Per 31.12 var vår prosent på 43,78. 
 
Kommunen har gjort store og kostbare investeringer de siste årene som igjen skal 
selges ut. I kommunens eget regelverk skal inntekter fra salg av fast eiendom brukes 
til å betale ned på lån. Dette for å holde gjelden nede og føre en sunn og fornuftig 
økonomisk forvaltning. 
 
Salg av fast eiendom o.l gjorde at det ble innbetalt ekstra avdrag på lån med om lag 
10,4 millioner. 
 
Kommunen sine lån ligger hos tre låneinstitusjoner. Disse er Husbanken, Nordea og 
Kommunalbanken. Husbanken benyttes når det gjelder formidlingslån, mens de to 
andre benyttes når kommunen selv tar opp lån. 
 
Låneopptak styres av sikkerhet, lånekostnader og oppfølging. Renten, prisen på 
lånet, er avgjørende i forhold til hvilken aktør en tar opp lån hos. 
 
Kommunen har ikke plassert overskytende midler utenom det å ha midler på bok hos 
konsernbank fordi en har lite ekstra midler til å plassere slik situasjonen er nå. 
 


Avsetninger og bruk av avsetninger (fond) 
Når det gjelder bruken og avsetninger til egen sparing (fond) viser oversikten under 
at tre av fondstypene har begrensinger i form av hva de kan benyttes til. 
Disposisjonsfondet kan benyttes til det kommunestyret bestemmer – både i drift og 
investering. 
 


Regnskap
Reg. 


budsjett


Oppr. 


budsjett


Regnskap 


i fjor


Årets premieavvik KLP -141 -118 -3 718 1 867


Amortisering av tidligere pensjon KLP 835 853 853 1 102


Regnskap
Reg. 


budsjett


Oppr. 


budsjett


Regnskap 


i fjor


Årets premieavvik SPK -269 -34 -34 -210


Amortisering av tidligere pensjon SPK 217 -297 -297 -247
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Saldoen på disposisjonsfondet per 31.12 var på 15,6 millioner. Prosentvis av 
driftsinntekter utgjør dette 6,9 prosent. Måltallet fra KRD på en slik økonomisk buffer, 
som gir et bilde på handlefrihet, er 7 – 10 prosent. Vi ligger innenfor, og ytterligere 
tapping begrenser handlefriheten. 
 


 
 


Selvkostområder 
Selvkostområdene har i hovedsak hatt fokus på vann og avløp, men de seinere 
årene har flere områder blitt satt fokus på. Områder som en kan bruke 
selvkosttanken som grunnleggende regel utenom vann og avløp, er feiing, 
skolefritidsordning, bygge- og delingssaker og til slutt kart og oppmåling. 
 
Områdene dette gjelder er der hvor brukeren betaler direkte for en tjeneste. På slike 
områder skal ikke kommunen tjene penger, og hvis områdene går med oversudd skal 
overskuddet settes av på bundne fond. På de selvkostområdene som kommunen 
ikke kan vise til overskudd går av kommunens handlingsrom hvis det ikke dekkes inn 
av tidligere avsatte midler. 
 
Alle områder dette gjelder har egen note til regnskapet. Som eksempel "koster" SFO 
1,1 millioner og bygge- og delesaksbehandlingen 0,6 millioner. Dette er områder som 
kunne ha vært til selvkost og 1,7 millioner kunne vært brukt på andre områder. 
 


Tilskudd private barnehager 
Etterprøving av utbetalinger til private barnehager viser at Bjerkreim kommune skal 
utbetale totalt 13,587 millioner kroner mot et budsjett på 13,518 millioner. 
Beregninger og utbetalinger gjøres opp mot siste godkjente regnskap fordelt på 
stykkpris per barn under og over 3 år. Tilskuddet gis etter antall barn i barnehage på 
de to fastsatte telletidspunktene. 
  


Bundne driftsfond - kap. 251 2016 2015


Beholdning pr. 31.12 15 250 360,47 11 169 010,58 


Ubundne investeringsfond - kap. 253 2016 2015


Beholdning pr. 31.12 10 838 664,56 6 140 670,00    


Bundne investeringsfond - kap. 255 2016 2015


Beholdning pr. 31.12 838 743,65       1 535 081,65    


Disposisjonsfond - kap. 256 2016 2015


Beholdning pr. 31.12 15 586 843,60 9 709 583,21    
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Utvikling i befolkning og lokalsamfunn 


Folketallsutvikling 
Etter flere år med befolkningsøkning var det nedgang i 2015. I 2016 har folketallet 
holdt seg stabilt. Det er relativt få fødsler i 2016 mot årene før. 
 


  2013 2014 2015 2016 2017 


Folkemengde 1. januar 2779 2820 2861 2825 2826 


Fødte 36 45 37 29 0 


Døde 20 23 22 21 0 


Fødselsoverskudd 16 22 15 8 0 


Innflyttinger 135 150 107 111 0 


Utflyttinger 111 131 158 118 0 


Nettoinnflytting 24 19 -51 -7 0 


Folketilvekst 41 41 -36 1 0 


 


 
 


Arbeidskraft og arbeidsplass 
Tall fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) 
viser at andel 
sysselsatte målt i 
november siste årene 
hadde topp i 2013 og 
har gått nedover 
siden. Dette 
samsvarer også med 
trenden i Rogaland 
ellers. Antall 
registrerte arbeids-
ledige har også økt i 
perioden. Merk også 
tall og kommentarer 
under NAV senere i 
dokumentet. 
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SLT/Politirådsarbeid 
SLT står for «Samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak». SLT gruppen 
består av en representant fra politiet, kommuneoverlege, to helsesøstre, familie-
veileder, ansatte i barnevernet, rektorene på Bjerkreim og Vikeså skole, og 
kommunalsjef levekår (SLT koordinator). 
 
Hensikten med SLT-arbeidet er å tilstrebe og skaffe oversikt over hvordan 
ungdommer i Bjerkreim har det; hva som fungerer bra, og på hvilke området bør en 
gjøre forbedringer eller iverksette tiltak. 
 
SLT koordinator deltar i det interkommunale SLT netteverket. I dette nettverket er 
stort sett alle kommuner i Sør-Rogaland representert. 
 
Politirådet (består av ordfører, rådmann, kommunalsjef LMT, kommunalsjef oppvekst, 
kommunalsjef levekår og en representant fra politiet), er styringsgruppe for SLT 
gruppen. 
 


Folkehelse  
Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, 
forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for gode 
levevaner, fellesskap, inkludering og trygghet. Kommunens mål for folkehelse er 
«Helse i alt vi gjør» (definert i folkehelseplanen). 
 
Lov om Folkehelse pålegger kommunene å ha en oversikt over helsetilstand samt 
positive og negative faktorer som kan virke på folkehelsen (§5). Arbeidsgruppen for 
folkehelse (kommunelsjef oppvekst, kommunalsjef LMT, rådgiver barnehage, 
rådgiver levekår og kommunalsjef levekår) har utarbeidet oversiktsdokument hvor en 
systematisk går igjennom de ulike kommunale enheter i løpet av året for å skaffe 
oversikt og vurdere aktuelle folkehelsetiltak. Fylkeskommunen bidrar årlig med kr. 
101 000 i folkehelsemidler igjennom prosjektet «Partnerskap for folkehelse». 
Kommunen bidrar med tilsvarende sum. Tiltakene i handlingsplanen finansieres med 
bakgrunn i dissse midlene. I 2016 inneholdt handlingsplan for folkehelse ca. 20 tiltak. 
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Politikk 
Den største nasjonale politiske saken i 2016 med virkning på lokaldemokratiet, har 
vært kommunereformen. Kommunestyret har behandlet saken flere ganger siden 
arbeidet startet i 2014 og fram til endelig vedtak før sommeren. Kommunestyret har 
med stort flertall vedtatt at «Bjerkreim kommune skal bestå som eigen kommune.» 
 
Kommunestyret vedtok møteplan for 2017 der møter blir flyttet til etter normal-
arbeidstid for å spare utgifter som har vært utbetalt for tapt arbeidsfortjeneste. 
 


Organisasjonsmessige forhold 


Organisasjonsmessige endringer i løpet av året 
Etter andre tertial ble det varslet behov for innsparinger for å dekke nedjusteringer i 
skatteanslag, inntektsanslag og økte utgifter til pensjon. Alle enheter fikk innsparings-
krav. Pleie og omsorg var den enheten som gjorde de største endringene etter dette. 
 


Samlet antall årsverk og turnover 2014 2015 2016 


Hjemler 305 306 304 


Årsverk 188 185 186 


Nytilsatte fast/vikar 
 


11 17 


Slutta fast/vikar 
 


11 20 


Lærlinger 5/6 6 6/5 


Ledige hjemler ikke i bruk 15 16 29 


Ledige årsverk fordelt på 304 stillingshjemler     15 


 


Helse- miljø og sikkerhet (HMS) 
HMS365 har vært Bjerkreim kommunes samarbeidspart som bedriftshelsetjeneste 
(BHT) fom 2015. Det har vært regelmessig kontakt mellom BHT og kommunen. Det 
er utarbeidet årsrsrapport og årsplan for HMS og BHT. 
 


Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 
Det har vært avholdt 5 AMU møter i 2016. Kontaktperson fra BHT har stilt på alle 
AMU møtene. BHT har regelmessig gjennomgått aktuelle tema knyttet til AMU´s 
oppgaver og ansvar. Kompetansemessig har dette gitt et løft for AMU. Bakgrunn for 
dette er ønsket om å styrke AMU som organ, og for å gi alle medlemmer samme 
grunnlag og kompetanse. 
 
Frem til våren 2016, besto AMU av; Kontaktperson BHT, Hovedverneombud, HTV 
Delta, HTV Utdanningsforbundet, HTV Sykepleierforbundet, rådmann, 
kommunalskjef oppvekst og kommunalsjef økonomi. Leder for AMU har i perioden 
15/16 vært HTV sykepleierforbundet. Kommunalsjef personal og utvikling har vært 
sekretær for AMU. 
 
Fra mai 2016 har AMU bestått av; Kontaktperson BHT, Hovedverneombud, HTV 
Utdanningsforbundet, HTV Sykepleierforbundet og HTV Fagforbundet, rådmann, 
kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef levekår. Leder for AMU har fra mai 2016 
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vært kommunalsjef oppvekst. Kommunalsjef personal og utvikling har vært sekretær 
for AMU. 
 


Arbeidskraft og arbeidsplass 
Bjerkreim er i særstilling til å være så liten kommune ved at vi har god rekruttering, 
kvalifiserte medarbeidere i alle ledd, lite gjennomtrekk og stabil arbeidskraft. 
 
Rekrutteringsprosessene er et eksempel på effektive og gode gjennomførings-
prosesser, som fører til besparelser ressursmessig, fornøydhet hos søkere og som 
gir et godt resultat. 
 
Det kan nevnes at vi vanligvis ikke har dispensasjoner i barnehagene, utover 
perioder der vi må inn med vikariater i en liten stillingstørrelser. Barnehagene har 
ellers merket endringer og tilpassinger i stillinger opp mot behovet. 
 
I en årrekke har vi nyttet mulighetene til ekstra ressurser fra tiltak, språktrening, 
arbeidsplasseringer med tidsubestemte arbeidstilskudd, praksisplasser mm. Dette er 
både et samfunnsmessig ansvar, men kan også gi noe rom og mulighet for å holde 
drift på områder som ellers ikke ville vært prioritert. 
 


Etiske retningslinjer 
Bjerkreim kommune har felles etiske retningslinjer for både ansatte og politikere. Alle 
ansatte får retningslinjene tilsendt i forbindelse med tilsetting og de må bekrefte at de 
har lest dem. Temaet etiske retningslinjer inngår også i opplæring for nytilsatte og 
lærlinger. 
 


Likestilling 
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Pr 01.08.2016 
 


Vi har lav andel menn. Kommunen avspeiler typisk bilde der kvinner velger 
omsorgsyrker, barnehage og skole. 
 


Tillitsvalgte og verneombud 
Delta var uten HTV i siste del av 2016. Vi har nytt hovedverneombud fra 2016. 
 


Sykefravær for organisasjonen 
Svært bra utvikling utover i 2016 førte til et samlet resultat ift fravær med 5,5 %. Det 
er er godt resultat. Ansatte har stått på i krevende situasjoner og ledere har vært 
flinkte til å følge opp. 
 
Vi har i mange år hatt fokus på oppfølging av hyppige korttidsfravær. Dette kan være 
utgangspunktet for langtidsfravær. Det kan ha stor effekt å følge tett og godt opp for å 
fange opp mulige risikofaktorer, mulige tilrettelegginger og tydeliggjøring av 
organisasjonens forventninger og ansattes plikter og rettigheter. 
 


 


 
  


84 85 84 84 


16 15 16 16 


0


10


20


30


40


50


60


70


80


90


2013 2014 2015 2016


Fordeling ansatte i % 


Kvinner


Menn


Kort Lang Sum Kort Lang Sum Kort Lang Sum Kort Lang Sum Kort Lang Sum Kort Lang Sum


Sentraladm 1,2 1,1 2,3 0,4 3,8 4,2 0,1 0 0,1 0,6 0,6 1,2 0,7 2,1 2,8 0,6 0,9 1,5


Oppvekst og kultur 1,5 4,8 6,3 1,5 4,2 5,7 1,4 6,6 8 0,5 3,9 4,4 1,3 1,7 3 1,1 4 5,1


Levekår 1,7 6,2 7,9 2,1 5,5 7,6 1,9 5 6,8 2,3 4,2 6,5 1,2 7,2 8,4 1,7 5,6 7,4


LMT 0,5 4 4,5 1,2 1,1 2,3 1,4 2,2 3,6 1,2 0,8 2 4,1 2,3 6,4 2,4 1,9 4,2


Samlet 1,5 4,9 6,4 1,6 4,4 6,0 1,5 5,3 6,8 1,1 3,6 4,7 1,4 3,5 4,9 1,3 4,2 5,5


2014


Samlet Samlet Første tertial Andre tertial Tredje tertial Samlet


20162015
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Tjenestelevering 


Oppvekst og kultur 


 
 
Økonomi 
Samlet hadde området et merforbruk på ca 1,5 mill i 2016 sett opp mot det regulerte 
budsjettet. Hovedsaklig gjelder dette administrasjon og Vikeså skule. Dette blir 
kommetnert senere. Barnehagene har samlet et mindreforbruk. Kultur har bevisst 
styrt mot et mindreforbruk. 
 
Utfordringer 
Utfordringer er uforutsigbare kostnader som kommunen må håndtere, og som ikke er 
tatt med i budsjettet. Kostnader er som regel knyttet til spesialskyss, fosterhjemsbarn 
og spesialundervisning i skole og barnehage. Utgiftene som kan komme midt i året 
kan være så store at dette ikke kan håndteres innenfor vedtatt økonomisk ramme. 
 
Det har også vært utfordringer innenfor oppvekst som skyldes stramme økonomiske 
rammer for den enkelte enhet. Det har ført til mindre handlingsrom og dette berører i 
stor grad brukerne/barna i kommunen. Kvaliteten på tjenestene blir svekket. 
 
Når det gjelder kommunens behov for logoped har kommunen hatt en god avtale om 
kjøp av denne tjenesten i 2016. Det er usikkert hvor lenge nåværende avtale kan 
fortsette, men når denne opphører vil kommunen få en utfordring om å levere 
logopedtjenester. Eksisterende avtale er med pensjonert logoped fra Stavanger og 
kjøp av enkelttjenester hos Voksenopplæringssenteret i Egersund. 
 
På grunn av permisjon/oppsigelse av stilling innenfor kultur og flyktningeområdet har 
kommunen i 2016 hatt midlertidige løsninger. Personer som er ansatt i kommunen 
har blitt omdisponert eller påtatt seg ekstra arbeidsoppgaver. 
 
Sykefravær for tjenesteområdet 
Kortidsfravær for Oppvekstsektoren er på 1,1 % mot 1,3 % for kommunen. 
Langtidsfravær for Oppvekstsektoren er på 4,0 % mot 4,2% for kommunen. 
 
 


Regnskap
Reg. 


budsjett


Oppr. 


budsjett


%-


forbruk


Regnskap i 


fjor


70 312 68 832 67 641 102,15 % 66 719        


200 Oppvekst 7 304        6 727         6 111       108,6 % 7 843          


201 Flyktningetjenesten 585            666            657           87,8 % 239              


221 Vikeså skule 31 871      30 474      29 460     104,6 % 28 289        


222 Bjerkreim skule 12 578      12 744      12 579     98,7 % 12 413        


231 Skjeraberget barnehage 4 444        4 856         5 610       91,5 % 5 032          


232 Røysekatten barnehage 8 721        8 401         8 202       103,8 % 7 908          


241 Musikk- og kulturskule 2 158        2 081         2 033       103,7 % 2 060          


251 Bibliotek 964            999            973           96,5 % 962              


500 Kultur 1 687        1 884         2 016       89,5 % 1 973          


Oppvekst og kultur
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Oppvekst administrasjon 
Økonomi 
Oppvekst (ansvar 200) hadde i 2016 et overforbruk på 8,6 %. Merforbruket ble 
varslet ved 2. tertial og skyldes utbetalinger til undervisningskostnader i andre 
kommuner for barn i fosterhjemsplassering. Den totale kostnaden til dette var ikke 
klar da økonomiplanen for 2016 ble vedtatt. 
 


Flyktningetjeneste 
Måloppnåing 
Målet er at Bjerkreim kommune bosetter flyktninger etter anmodning fra IMDI 
(Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) i det omfanget som kommunestyret har 
vedtatt. Bosatte flyktninger skal integreres og kvalifiseres til å delta i arbeids- og 
samfunnslivet. Kommunestyret har vedtatt å bosette ti flyktninger årlig, men med 
fleksibilitet i antallet fra det ene året til det andre. I 2014 ble det bosatt 9 flyktninger, i 
2015 ble 4 flyktninger. Videre ble det gjort avtale om ytterligere seks flyktninger som 
ikke var klar for bosetting før februar 2016. Disse er nå bosatt. 
 
Utfordringer 
Det er fortsatt utfordring å få praksisplasser. I tillegg til lokale bedrifter ønsker 
flyktningetjenesten at kommunen selv kan ha noen i praksis i deler av året. Vi håper 
også at de som kan tilegne seg mer kompetanse kan få muligheter for det. Flere 
ønsker å komme i jobb eller videre utdanning så fort som mulig, men har utfordringer 
av økonomisk art. Flere av dem sliter med økonomien, dette går ut over integrering 
og praktiske tiltak for å komme i jobb. Flyktningene ønsker også å ta del i lokal-
samfunnet på dugnader og annet. Integreringsarbeid blir derfor viktig fremover. 
 


Grunnskole 
Skolesektoren har fulgt opp med tiltak som er i tråd med målsetninger og 
satsingsområder fra Utviklingsplan for oppvekst og kultur 2015-19, økonomiplan, 
kompetanseplaner samt virksomhets og årsplaner. 
 


VIKESÅ SKULE 
I samsvar med kommunal utviklingsplan for oppvekst og kultur har skolens 
satsingsområder i 2016 vært: 


- Systematisk arbeid med lokale læreplaner for å sikre elevenes læringsutbytte i 
alle fag. 


- Utvikling av en kollektiv standard i kjernefagene norsk, matematikk og 
engelsk. 


- Bruke elever og kollegaer aktivt i utviklingen praktiske og varierte 
undervisningsmetoder. 


 
Måloppnåing 
Arbeidet med revidering og utvikling av de lokale læreplanene startet i 2015. En 
gjennomgang har vært nødvendig og nyttig for å sikre elevenes læringsutbytte i alle 
fag. Arbeidet har pågått parallelt med deltagelsen i prosjektet «Ungdomstrinn i 
Utvikling», hvor skolen har arbeidet tett sammen med veiledere fra Universitetet i 
Stavanger. Samarbeidet med veilederne har i hovedsak vært rettet mot praktisk og 
variert undervisning og arbeidet med de lokale læreplanene. 
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Vikeså skule har arbeidet systematisk med målsetninger satt for 2016. Arbeidet med 
de nevnte målene vil nok fortsette igjennom hele 2017 og 2018. Det er et mål at 
planene skal være aktive styringsverktøy som sikrer en kollektiv forståelse av 
kompetansemål, undervisningsmetoder, vurderingskriterier, måloppnåelse…m.m. 
Hovedmålet er at elevene skal lære mer og skolens faglige resultater skal bedre seg. 
 
Økonomi 
Økonomien i 2016 har vært helt på grensen i forhold til å kunne oppfylle de 
rettigheter som elevene har til undervisning. Med et såpass presset budsjett er det 
vanskelig å gi et optimalt tilbud om tilpasset opplæring og spesialundervisning. 
Vikeså skule har i 2016 opplevd økende arbeidsmengde (bl.a. flere elever med 
ekstra behov og språkstasjon) kombinert med betydelige reduksjoner i de 
økonomiske rammebetingelsene. Vikeså skule må redusere utgiftene sine ytterligere 
i 2017, noe som er bekymringsfullt. Rektor er bekymret for kvaliteten på 
undervisningen og belastningen på de voksne som arbeider på skolen. 
 
Utfordringer 
En hovedutfordring for skolen er naturligvis å balansere pedagogisk forsvarlighet 
sammen med stramme økonomiske rammer. Men det har gjennom 2016 vært andre 
utfordringer i tillegg til den økonomiske situasjonen: 
 
Etter- og videreutdanning: 
5 ansatte tar etter- og videreutdanning i skoleåret 2016/2017. Mange lærere ser på 
den nasjonale ordningen som attraktiv og viktig. Sannsynligvis vil også flere ta del i 
ordningen neste skoleår. Norsk, matematikk og engelsk blir prioritert, men også 
fremmedspråkspedagogikk og IKT vil være naturlig å satse på videre pga skolens 
satsing. 
 
Språkstasjonen: 
Norskopplæringen for flyktningebarna fortsetter. Språkstasjonen har totalt 13 barn 
som får særskilt norskopplæring. Aldersforskjellen er stor, noe som gjør det vanskelig 
å ha alle elevene samlet i samme gruppe. En større differensiering fremover vil være 
nødvendig for å sikre optimal opplæringssituasjon for alle elevene. 
 
Ung-data undersøkelsen: 
Undersøkelsen fra våren 2016 viser at elevene på ungdomstrinnet trives godt på 
skolen. 
 
IKT satsing: 
En kommunal gruppe har arbeidet med den videre IKT-satsingen for skolene i 
kommunen. Vikeså skule vil sannsynligvis ved inngangen til skoleåret 2017/2018 ha 
en pilotklasse som tester ut bruken av «Chromebook». Plan for digital kompetanse 
for elevene er utarbeidet for 1.-10. klasse og er presentert for personalet. 
 
BJERKREIM SKULE 
Måloppnåing 


- Fokus på klasseledelse gjennom nasjonal satsing. 
o Henviser til elev-, foreldre- og lærerundersøkelsen fra høsten 2016 hvor 


skolen skårer godt på området klasseledelse.  







 


Årsrapport 2016 for Bjerkreim kommune  17 


- Arbeide for at elevene utvikler positive holdninger både til læring og i forhold til 
medelever. 


o Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen 
viser at skolen skårer godt på nevnte områder. Elevrådet har jobbet 
med trivselsvakter og «vennebenk» på skolen, noe som har vært 
positivt for elevene.  


- Arbeide med en felles forståelse for hva som kjennetegner god 
vurderingspraksis. 


o Vurdering var satsingsområde i skoleåret 2014/2015. Siden da har 
systemet for vurdering blitt videreutviklet blant annet gjennom 
standardisering av hjem-skolesamarbeidet og retningslinjer for 
vurdering som gjelder for begge skolene. 


- Utarbeide plan for digital kompetanse for elevene. 
o Plan for digital kompetanse for elevene er utarbeidet for 1.-10. klasse, 


og er presentert for personalet. Planen er tatt i bruk, men ikke 
implementert. 


 
Økonomi 
Økonomien i 2016 har vært helt på grensen i forhold til å kunne oppfylle de 
rettigheter elevene har til undervisning. Det har vært vanskelig å gi et optimalt tilbud 
om tilpasset opplæring for alle. Det har vært krevende for de ansatte som kjenner 
presset og merbelastningen for å kunne gi et forsvarlig tilbud til elevene. 
 
Utfordringer 
Knappe ressurser og lærere i videreutdanning har vært de største utfordringene for å 
få undervisningskabalen til å gå opp. Flommen i 2015 ga utfordringer langt inn i 2016 
med hensyn til å gi elevene et sikkert og trygt uteområde. Det ble også bevilget 
200 000kr til videre utarbeidelse av lekeområdet. Dette var vi ikke istand til å få ferdig 
i 2016 fordi lekeområdet først måtte repareres etter flommen. Planleggingen er 
startet og blir fullført i 2017. 
 
SFO 
SFO-tilbudet 2016 for 1.-4.klasse på Bjerkreim skule fulgte skoleruta med 
åpningstider fra 07.00 til 16.30 5 dager i uka. Elevene fordelte seg på de ulike 
tilbudene slik tabellen nedenfor viser:  
Skoleår 1 


d/uke 
2 


d/uke 
3 


d/uke 
4 


d/uke 
5 


d/uke 
Totalt 


barnetall 
Snitt 


pr dag 
Feriepakke 


13/14 9 6 4 4 9 32 19 4 


14/15 10 5 1 9 5 30 16 5 


15/16 6 3 2 6 4 21 12 3 


16/17 8 3 2 4 8 25 15 6 


 
Vi ser en betydelig nedgang i antall barn på SFO. Årsak til dette er ikke undersøkt, 
men en kan tenke at det har sammenheng med pris på tilbudet. Det var i 2016 
budsjettert med en ramme på 295.000 kr i SFO. Å prise SFO til selvkost er ikke reelt 
dersom en både skal ha et produkt som er salgbart samtidig som det har en 
forsvarlig drift. SFO balanserte innenfor den rammen i 2016. 
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Barnehager 
Måloppnåing 


- Arbeide med lek som virkemiddel for å legge grunnlaget for læring og sosial 
kompetanse. 


- Arbeide for et barnehagemiljø preget av respekt, anerkjennelse, glede og 
gjensidig trygghet. 


- Voksne skal være gode rollemodeller for barna. 


- Foreldrene skal oppleve å bli møtt på en positiv og inkluderende måte i 


barnehagene. 


- Tidlig innsats for å fremme barns utvikling. 
 


Barnehagesektoren har fulgt opp med tiltak som er i tråd med målsetninger og 
satsingsområder fra Utviklingsplan for oppvekst og kultur 2015-19, økonomiplan, 
kompetanseplaner samt virksomhets og årsplaner. 
 
Fokus på utvikling av god psykisk helse, personalet sin rolle og kunnskap for å nå 
dette målet. Kompetanseheving innenfor foreldreveiledningsprogrammet Cirkel of 
security, og strukturert arbeid med voksenrollen i barnehagen. 
 
Økonomi 
Hovedutfordring i forhold til økonomistyring er at vi skal bemanne ut fra hvor mange 
barn vi har etter hovedopptaket. Det setter rammer for hva vi har behov for av 
lønnsmidler fra august til august, mens budsjettet lages for et kalenderår. 
 
SKJERABERGET BARNEHAGE 
Økonomi 
I 2016 budsjetterte vi med mer lønnsmidler enn vi hadde behov for, og har derfor ikke 
brukt mer enn 91,5 % av vårt totale budsjett. 
 
Sykefraværet i 2016 har totalt vært på 4,3 %, 1,3 prosentpoeng lavere enn i 2015. 
Det kan være at den årlige muligheten for å stå uten jobb fra nytt barnehageår styrker 
bevisstheten om at vi har en meningsfull og god arbeidsplass og får folk til å stå på. 
 
Utfordringer 
Bjerkreim kommune har full barnehagedekning. På Vikeså er det to barnehager som 
konkurrerer om søkerne. I noen år har flertallet foretrukket Storafjellet. Våren 2016 
ble det gjort vedtak om mer fleksibilitet i de kommunale barnehagene. Nå kan vi tilby 
konkurrerende åpningstider og fleksibel bruk av deltidsplasser. Vedtaket kom for sent 
til å ha innvirkning på opptaket i 2016, men ser ut til å ha hatt positiv innvirkning for 
2017. 
 
Konkurranse engasjerer og skaper 
kreativitet. Vi har tro på at folk som 
kommer innom og får se hvordan 
barnehagen drives, hvordan barna blir 
møtt og hvilke gode fysiske rammer vi kan 
tilby, vil framsnakke barnehagen. Derfor er 
det brukt alle muligheter til å invitere folk 
på besøk, og det vil fortsette. Bruker også 
alle muligheter til å synliggjøre det gode faglige arbeidet som blir gjort, og har blant 
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annet satt opp profilen vår på porten: «Leik og tur med venner. Undrast kva som 
hender?» 
 
RØYSEKATTEN BARNEHAGE 
Økonomi 
I august 2016 ble opptaket større enn antatt. Det var derfor budsjettert med mindre 
lønnsmidler enn vi fikk behov for. Vi fikk derfor overforbruk på lønn på 3,82 %. 
 
Samtidig med innsparinger har vi arbeidet for å nå målene, ha en forsvarlig drift og 
holde god kvalitet på barnehagens tilbud. 
 
Dette året har vi lek i fokus. En 
barnehage/arbeidsplass med respekt og 
anerkjenning for hverandre, både store og 
små, er et viktig satsingsfelt i barnehagen 
vår. Voksne i Røysekatten skal være gode 
rollemodeller som fremmer glede, trygghet 
og læring. 
 
Utfordringer 
Vår hovedutfordring dette året er 
kommunestyrevedtaket fra april 2015 som sier at vi skal bemanne ut fra hvor mange 
barn vi har etter hovedopptaket. Varierende søkertall gjør at behovet for bemanning 
endres og skaper usikkerhet blant ansatte. 
 


Musikk- og kulturskole 
Måloppnåing 
Kultursektoren har fulgt opp med tiltak som er i tråd med målsetninger og 
satsingsområder fra Utviklingsplan for oppvekst og kultur 2015-19 og økonomiplan. 
Målet har vært å opprettholde et rikt kulturliv i Bjerkreim til tross for redusert 
bemanning innfor kulturfeltet. Gjennomføre gode og varierte kulturarrangement for 
bygdas innbyggere. 
 
Høsten 2016 har vi satsa stort på samspillgrupper. Mange har deltatt her og 
resultatet har vert svært positivt. Våren 2016 hadde vi framføring av musikalen Annie. 
Dette var et prosjekt sammen med Bjerkreim Brass Band. 
 
1. september hadde kulturskolen 215 elevplasser. 


 2015/2016 2016/2017 


Kunstgruppe 13 8 


Dans 67 41 


Musikkgrupper 32 30 


Teater 14 14 


Teknisk gruppe 7 5 


Instrument elever 113 117 


 246 215 
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Økonomi 
Vi har i flere år hatt problem med å holde budsjettet. Vi har utgifter til bygg som 
strøm, vask og vedlikehold. Så har vi i tillegg utgifter til vedlikehold av inventar og 
utstyr. De største utgiftene er likevel lønn. Vi har bare faste stillinger, og kan ikke 
uten videre redusere. Vi hadde et merforbruk på 77000 dette året. 34 av disse var 
fordeling av pensjonskostnader, og 20 var redusert budsjett høsten 2016. 
 
Utfordringer 
Vi har hatt store utfordringer i forbindelse med flommen. Vi måtte flytte til Vikeså 
skule og Bjerkreim idrettshall. Likevel klarte vi å opprettholde driften på forsvarlig 
måte. I slutten av mai fikk vi flytte tilbake. Lokalene var da ferdig oppussa. Vi hadde 
stor arbeidsinnsats for å få alt på plass igjen. Høsten har vi hatt normal drift, og har 
kunnet starte med nye prosjekt og planer. 
 
Det er viktig for kulturskolen å være nyskapende og i utvikling. Vi ønsker at elevene 
skal få god kunstfaglig opplæring ut fra den enkelte elev sitt behov. Kulturbanken er 
svært mye i bruk, og det er mange utenom kulturskolen som bruker den. 
 


Bibliotek 
Måloppnåing 


- Biblioteket vil være en aktiv informasjonskanal for private, skoler og 


barnehage. 


Biblioteket har hatt et arrangement for voksne, og en lesekampanje og en lesefest for 
barn. Røysekatten barnehage har hatt lesebesøk av bibliotekar to ganger. 
Barnehagebarn har også vært på besøk på biblioteket noen ganger. De fleste klasser 
på mellom- og ungdomstrinnet har klasselån jevnlig. Leksehjelpen for flyktningelever, 
drevet av frivillige, er utvidet til hver mandag. Stadig flere bøker er kassert for å gi 
plass til nye bøker og gjøre hyllene mer innbydende. Fere bruker innleveringskassen 
på butikken på Bjerkreim. 
 
Det totale utlånet har økt med over 20 prosent. Lesekampanjen Dalane «sommerles» 
har nok bidratt til litt av det. I tillegg er det flere barn som låner uten foreldrene nå 
som alle fra første klasse kan få eget lånekort. Stadig flere benytter seg også av 
fjernlånstjenesten mellom bibliotekene. Folk bestiller særlig pensumlitteratur og andre 
bøker og filmer som ikke er prioritert innkjøpt her. 
 
Økonomi 
Budsjettet gikk noe i pluss. Innkjøp av bøker og andre medier har vært kuttet til 
minimum av det biblioteket er pålagt å skaffe i følge Bibliotekloven. Andre poster har 
vært kuttet til minimum før. 
 
Utfordringer 
Vi vil ha flere småarrangement, blant annet for barnehager. Vi ønsker å fortsette 
leseprosjekt i samarbeid med de andre bibliotekene i Dalane. Vi ønsker å stille ut 
flere bøker som folk ikke oppdager når de står i hyllene. Vi bør utnytte hjemmesida 
og Facebook-sida mer aktivt i formidling av bøker. Samlingsutvikling er noe vi 
arbeider med. Når nye bøker kommer til, må vi kassere andre. Noen av de gamle 
bøkene er imidlertid like aktuelle og like mye utlånt i dag, og må få stå. Det fører til at 
samlingen vokser, og vi får plassmangel. Vi må kassere «hardere», men har kun 
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noen timer én dag i uka hvor vi er begge ansatte på jobb og har mulighet til å 
samarbeide om dette. Så det går sakte, men sikkert fremover. 
 


Kultur 
Måloppnåing 


- Kultursektoren vil vektlegge samarbeidsprosjekt der bygda blir invitert med til å 
delta. 


- Utvikle utearenaer for kulturaktiviteter, jf. arbeidet som pågår i «Kulturparken». 
- Nettsidene til Bjerkreim kommune skal vise hva som skjer i kommunen. 
- Sterkere fokus på reiseliv og turisme. 


 
Det har blitt gjennomført mange gode kulturøyeblikk i 
Bjerkreim i 2016, til tross for at første del av 2016 handlet 
om å rydde opp etter flommen Synne rundt om i bygda. 
 
Bjerkreim har som tradisjon å arrangere et flott UKM, det 
ble og gjort i 2016 med 80 involverte i ulike innslag, der tre 
sceneinnslag og fire bilder gikk videre til fylkesmønstringen. 
I Bjerkreim blir dette arrangementet så bra og profesjonelt 
år etter år takket være et godt samarbeid med kulturskolen 
sine ansatte og elever. 
 
Kulturkontoret var med som bidragsyter da 
Næringsforeningen og Bjerkreim Bondelag arrangerte 


sommerfest bak kommunehuset 11. 
august. Målet var å ta bygda tilbake 
etter Synne. Det ble en stor suksess, 
der tilbakeblikk med bilder og 
reportasjer ble vist, og det var 
underholdning for store og små. Mat var 
sponset fra Nortura og Tine. Ca. 450 
innbyggere kom på festen. 
 
Når det gjelder reiseliv og turisme ble 
dette satsingsområdet nedprioritert i 
2016. Det skyldes i hovedsak 
bemanningssituasjonen innenfor kultur, med 
avdelingsleder kultur i permisjon. 
 
Kløgetvedttunet hadde 4 godt besøkte 
arrangement i 2016, med bortimot 150 
besøkende på Marknadsdagen. 
 
Kulturdagen 27. november ble en minnerik 
dag for bygda. Det var rekordfremmøte med 
et fullsatt Samfunnshus. Artist Hilde 
Selvikvåg fremførte flotte sanger fra sitt repertoar. KRIK ble årets kulturprisvinner for 
sitt engasjement for bygda. 
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Økonomi 
Kulturavdelingen har for 2016 et forbruk på 89,5%. Dette må ses i sammenheng med 
at stillingen på kulturkontoret gikk ned fra 100% til 80% stilling for hele 2016 i 
forbindelse med avdelingsleder for kultur sin permisjon. 
 
Utfordringer 
For 2016 har kulturkontoret delt arbeidsoppgavene på tre personer totalt i 80% 
stilling. Det har resultert i at enkelte arbeidsoppgaver innenfor kulturområdet har blitt 
nedprioritert. 
 
Fiskeplassen på Gjedlakleiva i Bjerkreim fikk store ødeleggelser i forbindelse med 
flommen Synne. Det har blitt søkt om midler hos Regional- og kulturutvalget for å 
tilbakeføre plassen slik det var før flommen. 
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Levekår 


 
 
Økonomi 
Innenfor området viser regnskapet mindreforbruk på ca. 2,1 mill. (i forhold til 
opprinnelig budsjett er mindreforbruket ca. 3,2 mill.). Deler av innsparingene skyldes 
ubrukte lønnsmidler innenfor barnevern, helse og PLO (se under de ulike ansvars-
områdene). I tillegg er det gjennomført innsparingstiltak innen alle enheter høsten 
2016. Stor endringsvilje, høy grad av lojalitet og pågangsmot både hos enhetsledere 
og de enkelte ansatte har bidratt til midreforbruk i 2016. 
 
Utfordringer 
De største utfordringene innenfor levekårsområdet er knyttet til følgende: 


 Sårbarhet knyttet til små enheter med periodevis omfattende og 
ressurskrevende oppgaver i kombinasjon med stadig større krav til kvalitet og 
målstyring (NAV/Barnevern) 


 Økte krav til kvalitet og systemkontroll i alle enheter på området – en særlig 
endring merkes innenfor pleie- og omsorgstjenestene 


 Kommende demografiske utfordringer og derav behov for å rigge tjenestene 
for framtiden (nytt omsorgssenter, heldøgnsboliger, etablering av dagsenter 
for demente, vurdering av nivået og kvaliteten på tjenestene, vurdere 
organisert bruk av frivillige). 


 
Sykefravær for tjenesteområdet 
Samlet sykefravær innenfor området er 7,4 %. Korttidsfraværet er på 1,7 % mens 
langtidsfraværet er 5,6 %. Deler av langtidsfraværet kan relateres til graviditeter. 
 


Levekår administrasjon 
Sentral enhet i levekår består av kommunalsjef i 100 % stilling og rådgiver i 30 % 
stilling. Rådgiver har i tillegg 40 % knyttet til prosjekter finansiert av fylkesmannen. 
 
Måloppnåing 


 Gjennomføre brukerundersøkelse i alle enheter 
Brukerundersøkelser er gjennomført i alle enheter med unntak av barnevern. 
Der var det for få deltakere til og tilfredstille KS sine krav ift anonymitet. 


 Kartlegge behov for, og utrede ulike velferdsteknologiske løsninger 
Framdriften i forhold til å implementere digitale trygghetsalarmer har tatt lenger 
tid enn først antatt. Dette skyldes at en har inngått et samarbeid med 
Stavanger (og 8 andre kommuner) i forhold til anbud og innkjøp. Vi er forpliktet 
til å følge deres framdrift (se punkt under om velferdsteknologi). 
 


Regnskap
Reg. 


budsjett


Oppr. 


budsjett


%-


forbruk


Regnskap i 


fjor


56 872 59 166 60 205 96,12 % 56 417        


300 Levekår 1 655 2 016 1 567 82,1 % 1 541          


310 Helse 7 082 7 074 7 237 100,1 % 6 183          


330 Barnevern 4 127 4 436 6 104 93,0 % 6 242          


331 NAV 1 681 1 967 1 927 85,5 % 1 242          


340 Pleie- og omsorg 42 327 43 673 43 370 96,9 % 41 209        


Levekår
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Økonomi 
Innenfor sentral enhet er det et mindreforbruk på ca 360 000. Mindreforbuket skyldes 
endringer i folkehelsetiltak i henhold til opprinnelig plan, samt mindreforbruk i forhold 
til prosjektmidler til velferdsteknologi. Disse midlene er søkt overført til 2017. I tillegg 
har det vært lite kurs og reiseaktivitet i 2016. 
 
Utfordringer 
De største utfordringene er knyttet til trangere økonomiske rammer, og samtidige 
økte krav til kompetanse, kvalitet og kontroll (se punkt over). 
 
Psykososialt kriseteam 
Kommunens psykososiale kriseteam har som oppgave å bistå med psykososial 
støtte ved ulykker, kriser eller katastrofer. Psykososialt kriseteam er tverrfaglig 
sammensatt. I år har teamet blitt redusert fra 6 til 4 personer. I tillegg har en person 
permisjon fram til mai 2017. Grunnet begrenset oppdrag per år har vi besluttet 
foreløpig å ikke erstatte de som har sluttet, men heller vektlegge kontinuitet og 
kompetanseutvikling. Kriseteamet har i 2016 gjennomført e-læringskurs og deltatt på 
fagdager innenfor fagområdet. Psykososialt kriseteam hadde ett utkall i 2016. 
 
Velferdsteknologi 
Velferdsteknologiprosjektet (Del 2) med Sokndal kommune ble videreført i 2016. Det 
er gjort en felles anskaffelse med flere kommuner i sør- Rogaland hvor Telenor 
Objects er valgt som leverandør. 
 
I løpet av 2016 har det vært et underforbruk av tilskuddsmidler i prosjektet ift 
budsjettet på ca. 142.000 kr. Midlene er med godkjenning fra fylkesmannen overført 
til 2017. 20 % av rådgiverstilling er knyttet til utvikling av velferdsteknologi. Under-
forbruket skyldes mindre progresjon av implementeringsprosesser enn antatt grunnet 
forsinkelse i anbudsprosessen og en nødvendig, grundig utredningsprosess i forhold 
til satsing på til dels umoden teknologi. 
 
Vi må lage bærekraftige systemer for framtiden. Samtidig er gevinstrealiserings-
potensialet gjennom bruk av velferdsteknologi mindre i små enn i store systemer. 
Presset i forhold til utvikling og implementering av nye løsninger er likevel stort, mens 
satsingsvilje ift bruk av ressurser er mindre. Det er likevel forventninger om at 
kommunen skal holde tritt med utviklingen nasjonalt og regionalt for å kunne 
etterkomme de forpliktelser som prosjekter medfører. Dette for å sikre et godt 
tjenestetilbud i framtiden, ikke minst med tanke på teknologi som vurderes inn i et 
evt. nytt omsorgssenter. Hovedmålet med med velferdsteknologi er å kunne håndtere 
større antall brukere på samme kvalitetsnivå med lik bemanning. 
 
Akutt-teamet 
I 2016 endret «First responder- teamet» navn til «Akutt-teamet». Betegnelsen «First 
reponder» brukes oftest av brannmenn eller frivillige uten helsefaglig bakgrunn. For å 
tydeliggjøre kompetanse- og ansvarsforhold ble det derfor foretatt navnebytte. 
 
Antall utrykninger er ca. 30-35 i året. Gjennomsnittstid fra akutt-teamet ankommer 
skade/ulykkessted til en returnerer til omsorgssenteret, er i snitt 17 min. 
Gjennomsnittsalder på den akutt syke eller skadde er etter siste oppdatering, 51 år 
(data fra desember 2016). 
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Helse 
Området Helse omfatter Helsestasjon og skolehelsetjenesten, samt kommunale 
tilskudd til de private tjenestene Bjerkreim legekontor og Bevegelsesklinikken. 
 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme 
god fysisk og psykisk helse hos barn og ungdom fra 0-20 år og hos blivende foreldre. 
 
Helsestasjon 


I 2016 ble det født 29 barn i Bjerkreim. Helsestasjonen har 3,5 faste stillinger, 2 
helsesøstre i 100 %, familieveileder i 100 %, og 2 jordmødre i 25 % stilling. 
Jordmortjenesten kjøpes av SUS. 
 
I august 2016 ble stillingen som familieveileder etablert. Stillingen er finansiert med 
statlige styrkingsmidler. Tjenesten er dermed styrket, og kan gi et bredere tilbud om 
foreldreveiledning. Det merkes betydelig økning i antall barn/ungdom/familier med 
behov for oppfølging og veiledning. Helsestasjonen koordinerer per i dag 13 
ansvarsgrupper, og er koordinator for 9 barn med individuell plan. 
 
Legekontoret har stigende antall listepasienter, tilsammen 2475 pr.1.1 2017. I tillegg 
til oppgaver knyttet til Bjerkreim legekontor, har kommuneoverlege 10 t pr. uke til 
samfunnsmedisinske oppgaver. Tilsynslege har 15 t per uke til spesifikke oppgaver 
knyttet til sykehjem/helsestasjon. I tillegg har vi turnuslege i 100 % stilling. Bjerkreim 
legekontor har legevakt på dagtid, og deltar i interkommunalt samarbeid mellom 
Bjerkreim, Egersund, Sokndal og Hå på kvelder, helger og helligdager. 
 
Bevegelsesklinikken består av en fysioterapeut og to manuellterapeuter, alle i 100 
% stilling. Det er kommunalt tilskudd til to hjemler på 80 % fordelt på to ansatte. 
Fysioterpauten som ikke har driftstilskudd har dette året praksisert med 20 % tilskudd 
fra en av de andre ansatte grunnet permisjon. 
 
Bevegelsesklinikken behandler i hovedsak pasienter med muskel- og skjellettplager. 
De har per i dag ingen pasienter på venteliste. 
 
Ansvaret for fysioteratitilbud til barn og eldre som bor i institusjon ligger til kommualt 
ansatt fysioterapaut (se eget punkt under pleie-og omsorg). 
 
Måloppnåing 


 Gjennomføre COS kurs (Circle of security - veiledningskurs for foreldre). 
I 2016 har helsestasjonen arrangert 3 foreldreveiledningskurs, Circle of security, 2 
kurs for foreldre, og 1 kurs for barnehageansatte. 
 


 Videreutvikle aktivitetsgruppene for å motvirke inaktivitet hos barn i 3.-6. 
klasse. 


I regi av helsesøster og fysioterapeut, har en opprettholdt tilbudet med 
aktivitetsgrupper for barn fra 3-6 klasse, 1 gang ukentlig på begge skolene. Våren 
2016 ble det også arrangert kurs vedrørende sunt kosthold for foreldrene til barn i 
denne målgruppen.  
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Helsestasjon- og skolehelsetjenesten gjennomførte i 2016 brukerundersøkelse. 
Resultatene viste skår over landsgjennomsnittet på omtrent alle områder. 
 
Økonomi 
Helsetjenesten hadde i 2016 et budsjett i balanse, etter å ha spart inn kr. 450 000 
høsten 2016. Innsparingen skyldtes nøkternt forbruk, samt ubrukte lønnsmidler. Ny 
stilling som familieveileder på helsestasjonen ble ikke tiltrådt før 1.8.2016. 
 
Utfordringer/utvikling 


 Utfordrende situasjon i første halvår av 2016 grunnet «Synne».  


 Helseprosjektet med vennskapskommunen i Plunge (Litauen) ble avsluttet i 
2016. 


 


Barnevern 
Barneverntjenesten hadde stor omstilling våren 2016; 4 personer sluttet og 2 nye 
begynte. 
 


 2015 2016 


Meldinger 51 33 


Undersøkelser 38 33 


Barn i tiltak 41 41 


 
Måloppnåing 


 Heve kompetansen i veiledningsmetodikk i barnevernet 
Barneverntjenesten har hevet kompetansen i veiledningsmetodikk i form av COS 
- foreldreveilednings kurs til saksbehandler. Barneverntjenesten veileder foreldre i 
stor grad selv. Det fører til redusert kjøp av eksterne aktører. 


 Utvikle rutiner for å unngå fristbrudd i undersøkelsessaker i barnevernet.  
Det er utviklet gode rutiner for å unngå fristbrudd, og det var ingen avvik i 
undersøkelsesakene i barneverntjenesten år 2016. 


 
Økonomi 
Barnevernstjenesten hadde ved inngangen av 2016 et budsjett på ca. 6 mill. Ved 
utgangen av året viste sluttresultatet et forbruk på 4,4 mill. Det er flere årsaker til 
denne store differansen. Tjenenesten er redusert med 0,3 % stilling. I tillegg har 0,5 
% stilling vært vakant. Videre er det reduksjon i antall fosterbarn fra 2015 til 2016. 
Det ble også kjøpt færre private tjenester innenfor alle områder i barneverntjenesten. 
 
Utfordringer 


 Tjenesten er liten og sårbar. Dette gir utfordringer i travle perioder, ved 
ferieavvikling og ved eventuelle sykemeldinger. 


 Høyt tempo grunnet færre ansatte og mindre kjøp av private aktører. 


 Behov for faglig oppdatering; det er inngått avtale med en nabokommune om 
fast barnevernsfaglig veiledning for å drøfte særlig utfordrende saker. 


 


NAV 
Nav Bjerkreim er et lite kontor med 3 ansatte; en statlig ansatt og to kommunalt 
ansatte. Det er et overordnet krav om tilstedeværelse av to personer i kontorets 
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åpningstider. Dette kan være en utfordring i forbindelse med sykdom og 
ferieavvikling. 
 
Nav Bjerkreim behandlet 68 søknader om sosialhjelp i 2016. Dette er en økning i 
antall langtidsmottakere, men de fleste har supplerende stønad. 
 
Måloppnåing 


 Ta i bruk fastsatte indikatorer for måling av økonomisk stønad (ifm andel som 
mottar økonomisk sosialhjelp) 


Nav-kontoret er i gang med å ta sosialhjelp inn som måleindikator. 


 Alle brukerne som mottar sosiale ytelser skal ha tilbud om meningsfulle 
aktiviteter 


Nav kontoret er i gang med et opplegg rundt aktivitetsplikten for brukere som 
mottar som eneste inntekt. 


 
Økonomi 
Nav Bjerkreim hadde mindreforbruk i 2016. Kontoret hadde likevel større forbruk i 
forhold til økonomisk sosialhjelp i 2016 sammenliknet med 2015. Årsaken er flere 
langtidsmottakere av sosialhjelp. Noe av økningen skyldes økt arbeidsledighet og 
derav redusert ytelse når en går på dagpenger. Kontoret har høyt fokus på 
kartlegging med fokus på muligheter. 
 
Utfordringer 


 Høyere arbeidsledighet (66 helt ledige i Bjerkreim ved siste måling) 


 Arbeidsledige har krav på 104 uker med dagpenger, deretter sosialhjelp 


 Nav frykter økte utgifter til sosialhjelp fremover 
 


Pleie- og omsorg 
Omsorgssenteret har plass til 29 pasienter til enhver tid. 2-3 av disse plassene 
benyttes til ulike typer kortidsopphold, avlastning og langtidsopphold. I krotere 
perioder har en overbelegg i institusjonen. Dette er som regel knyttet til øyeblikkelig- 
hjelp funksjonen. 
 
Måloppnåing 


 Etablere/videreutvikle ulike tjenestetilbud 
Plan for kreft og palliasjon ble revidert i 2016. Det har vært økt satsning på 
kompetanseutvikling innenfor demens og palliasjon. I tillegg har det vært satsning 
på rehabilitering til kreftpasienter. 


 Etablere hjemme-rehabilitering. 
Rutiner er etablert. Hjemmerehabilitering gjennomføres for et mindre antall. 


 Kvalitetssikre legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjenestene. 
Deltakelse i læringsnettverk er gjennomført. Det er utabeidet rutiner og prosedyrer 
innenfor fagområdet. Vi gjennomfører årlig legemiddelgjennomgang med 
pasienter, lege, sykepleier og tilsynsformasøyt for å sikre god medikamentell 
oppfølging for pasientene i institusjon og hjemmesykepleie. 
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Økonomi 
Regnskapet for 2016 viser mindreforbruk på ca kr. 1,2 mill. Overskuddet er i 
hovedsak fra innsparte lønnsmidler. Inntektene var om lag som budsjettert, mens 
øvrige driftsposter viser overforbruk. Dette skyldes omfattende reperasjoner på kjøle- 
og fryseanlegget samt ekstraordinære utgifter i Miljøtjenesten tilknyttet tjenester som 
kjøpes fra annen kommune (se eget punkt). 
 
Personalsituasjon 
Personalsituasjonen i omsorgstjenesten er stabil. Det er lite turn-over. Det har vært 
dekning av alle sykepleierstillinger, også vikariater. Varierte arbeidsoppgaver, faglig 
utfordringer, mulighet for kompetanseutviklling og et positivt arbeidsmiljø er nok en 
del av årskene til dette. 
 
I 2016 lyktes det også å avvikle sommerturnus uten vikarbyrå. 
 
Nærvær /fravær 
Statistikken for 2016 viser kortidsfravær på ca. 1,8 %, og langtdisfravær på 5,54 % 
hvorav gravide arbeidstakere utgjorde 2,2 %. Dette vurderes til å være tilfredstillende 
tatt i betraktning tunge arbeidsoperasjoner og krav om å være borte 48 timer ved 
omgangssyke og lignende. 
 
Omsorgssenteret/institusjon 
Det ble benyttet til sammen 411 døgn med kortidsopphold fordelt på 23 pasienter, og 
104 døgn avlastningsopphold fordelt på 7 pasienter, til sammen ca. to hele plasser 
gjennom året. 
 
I tillegg har det vært 60 liggedøgn på øyeblikkelig hjelp i 2016. 
 
For å sikre at pasientene kan bo hjemme så lenge de ønsker er det viktig å ha 
plasser til disposisjon til kortids- og avlastningsopphold. Dette er av og til vanskelig 
prioritering i forhold til pasienter som trenger langtidsplass. I 2016 er det likevel ingen 
paseinter som ikke har fått tildelt langtidsplass når de har hatt behov for det. 
 
Hjemmesykepleie/kreftsykepleie 
Hjemmesykepleien har hatt 72 brukere i løpet av året. Omfanget av tjenesten varierer 
fra en gang pr uke til 6 ganger daglig. 
 
Personalet som arbeider i hjemmesykepleien er det samme som er tilknyttet 
institusjonen. Samordningsmodellen gjør at pasientene kjenner personalet også 
dersom de er på kortidsopphold/avlastning. Overgangen til institusjon den dagen de 
har behov for det blir også noe mindre. 
 
Kreftkoordinator har ansvar for koordinering av tjenestetilbudet til pasienter som er 
under aktiv behandling, er ferdig behandlet men har seinvirkninger, eller som er i 
palllitativ fase av kreftsykdom eller annen kronisk sykdom. Kreftkoordinator er 
ansvarlig for faglig oppdatering på området. En har i tillegg et særlig ansvar for 
pasienter som ikke faller inn under hjemmesykepleien. I tillegg har kreftkoordinator 
og palliativ sykepleier en fristillt dag i uken knyttet til hver sin sone i pleie- og 
omsorgstjenesten. 
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Miljøtjenesten/Personer med nedsatt funksjonsevne 
Tjenesten har ved årsskiftet 17 brukere som hovedsakelig mottar støttekontakt-
tjenester eller avlastning hos private avlastere. Kommunen kjøper heldags pleie- og 
omsorgstilbud for 3 brukere i Eigersund kommune, da dette er tilbud vi ikke har. 
Behovet for denne type tilbud i egen kommune er økende. 
 
I tillegg har avdelingen ansvaret for miljøarbeidertjenester (50 % stilling som deles 
med psykisk helsetjeneste) og omsorgslønn. 
 
Psykisk helsetjeneste 
Psykisk helsetjeneste har 2,5 årsverk og 59 aktive pasienter ved utgangen av 2016. 
Tjenesten har nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten og drives etter 
lavterskelprinsippet. 
 
Det var totalt 173 brukere i tjenesten i løpet av 2016. 95 har benyttet tjenesten i 
kortere perioder eller av så lite omfang at det ikke ble fattet vedtak. Flesteparten av 
disse er i aldersgruppen 18 – 49 år. 
 
95 brukere mottar tjenester fra psykisk helsetjeneste hvor man har gjort vedtak om 
tjenester. Disse vil da ha et mer langvarig og omfattende tjenestebehov. 
 
Samarbeid med dagtilbudet hos Uninor fremheves som svært godt og nyttig. 
Brukeren opplever å være i et godt arbeidsmiljø med meningsfylt aktivitet. Uninor 
benytter trimtilbudet ved «Kraftverket» en gang pr. uke som er muliggjort gjennom 
folkehelsemidler. 
 
Utfordringene for psykisk helsetjeneste er mangel på boliger med tilknyttet 
bemanning i kommunen. Flere av brukerne vil med etablering i egen bolig ha behov 
for oppfølging flere ganger i døgnet. Vi har mangel på kommunale boliger og kun 50 
% miljøarbeiderstilling (fordelt på psykisk helsetjeneste og avd. funksjonshemmede). 
Dette kan føre til at enkelte brukere får behov for døgntjenester i nær framtid. Det vil 
gi store utfordringer. Spesialisthelsetjenesten bygger ned sine døgntilbud og 
organiserer seg via mobile innsatsteam som skal være behjelpelige med faglige 
utfordringer til kommunene. 
 
Fra 1.1.2017 er det innført ordning hvor pasienter med avklarte diagnoser i forhold til 
pysikatri/rus skal kunne få øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen. 
 
For Bjerkreim kommunes del vil sykehjemmet da måtte benyttes. 
 
Kommunal fysioterapeut 
Bjerkreim kommune har kommunal fysioterapeut i 100 % stilling. Kommunal 
fysioterapaut er organisert under pleie- og omsorgstjenesten og har sine 
hovedansvarsområder i tilknytning til eldre og barn. I tillegg har fysioterapeuten 3 
trimgrupper i omsorgstjenensten hvor det gis tilbud 2 ganger pr uke. 
 
I omsorgstjenensten er det i 2016 gitt tilbud til 40 pasienter. 
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Fysioterapitjenensten er viktig i rehabiliteringssektoren for eldre som kommer til 
opptrenng etter operasjoner. Det har ved noen tilfeller vært gjennomført hjemme-
behandling etter kortidsopphold ved Omsorgssenteret, jfr målsetting for 2016. 
 
Fysioterpitjenesten er et viktig ledd i arbeidet for at pasienter skal ha mulighet for å 
bo hjemme lengst mulig. 
 
Andre tjenester 
I tillegg har pleie- og omsorgssektoren tjenester innenfor vaskeri, kjøkken, 
matombringing, praktisk bistand (hjemmehjelp), trygghetsalarm, Akutt team (First 
Responder) og Demensteam (utredning). 
 
Kompetanseutvikling 
Kompetanseutvikling er svært avgjørende for at vi skal kunne gi paseinter/brukere 
godt og forsvarlig helse- og omsorgstilbud. Spesialisthelsetjenesten utreder og 
diagnostiserer, og pasientene sendes tidlig hjem med forventning om at det er 
tilstrekkelig kompetanse til videre oppfølging i kommunehelsetjenesten. 
 
I omsorgssektoren legges det vekt på å kunne delta i ulike læringsnettverk i regi av 
KS og USHT (utviklingssenteret i Stavanger). Noen av læringsnettverkene styres 
også fra KS sentralt. Læringsnettverkene vektlegger kompetanse, systematikk og 
metoder for å sikre at kommunen har fokus på kontinuerilig forbedringsarbeid. For 
deltagerne i læringsnettverkene vurderes disse som nyttige men tidkrevende da de 
også genererer endel arbeid i etterkant av kursene. 
 
Læringsnettverk: 


 Legemiddelhåndtering – avsluttet – igangsatt implementering 


 Kronisk syke eldre - under arbeid 


 Velferdsteknologi – under arbeid 


 Forebygging av underernæring (igangsettes mars 2017) 
På grunn av den økonomiske situasjonen har en vært nødt til å legge om 
internundervisningen. Disse er nå lagt til sonemøtene hver 6. uke. 
 
Utfordringer 


 Boliger med bemanning tilknyttet personer med nedsatt funksjonevne, rus og 
psykiatri. 


 Nytt omsorgssenter 


 Tilpasning til ny økonomisk situasjon med nye krav til tjenester og kvalitet på 
disse. 
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Landbruk, miljø og teknikk (LMT) 
 


 
 
Økonomi 
2016 gikk med mindreforbruk for alle ansvarsområder under LMT. For ansvar 400 var 
mindreforbruket relativt stort. Dette skyldes bl.a. at kommunens kalkingsprosjekter 
over flere år har gitt et akkumulert overskudd, som ble regnskapsført i 2016. I tillegg 
ble det skrevet ut saksbehandlingsgebyr i større omfang enn budsjettert. 
Vegvedlikehold gav som følge av lite snø og is mindre kostnader enn budsjettert. 
 
Sykefravær for tjenesteområdet 
Sykefraværet har også i 2016 vært lavt. Det har vært lite korttidsfravær, men noe 
langtidsfravær trekker det samlede fravær noe opp. 
 


LMT 
Måloppnåing 


 Holde lovpålagte frister for saksbehandling. 
o Avdelingen holder kort saksbehandlingtid. Vi har ikke tapt 


gebyrinntekter som følge av for lang saksbehandlingstid 


 Økt grusing på kommunale veier. 
o Det er blitt gruset noe mer på kommunale veger enn det som har vært 


vanlig. Dette er et område som det fortsatt vil holdes fokus på. 


 Gjennomføre brukerundersøkelse innen vann- og avløpstjeneste. 
o Det er gjennomført brukerundersøkelse innen vann- og 


avløpstjenesten. Undersøkelsen ble sendt ut til 300 abonnenter. 
Svarprosent var 28. Resultatene viste gjennomgående rimelig godt 
resultat, likevel gjennomgående noe dårligere enn landsgjennomsnitt. 


 


Økonomi 
Mindreforbruk for ansvarsområde 400 LMT (ca kr. 1,2 mill) skyldes dels større 
gebyrinntekter for saksbehandling knyttet til plansaker (tjeneste 3010). Årsaken til 
dette var i hovedsak et stort antall dispensasjonssaker knyttet til etablering av 
vindkraftverk. Uventet store gebyrinntekter innenfor kart- og oppmåling (tjeneste 
3021) bidrog med mindreforbruk ca kr. 100.000, Drift av kommunale veger (tjeneste 
3320) kostet som følge av en «snill» vinter langt mindre enn budsjettert. 
Kalkingsprosjektene ble også drevet med mindreforbruk og bidrog til et godt 
årsresultat. 
 
 
 


Regnskap
Reg. 


budsjett


Oppr. 


budsjett


%-


forbruk


Regnskap i 


fjor


9 804 12 270 12 417 79,90 % 10 056        


400 LMT 2 775 4 017 4 211 69,1 % 3 147          


401 LMT - Vedlikehold 3 007 3 313 3 279 90,8 % 2 970          


413 Brann - beredskap og forebygging 2 398 2 978 2 978 80,5 % 2 125          


440 Landbruk 1 620 1 892 1 879 85,6 % 1 793          


441 Skogbruk 4 70 70 5,7 % 21                


Landbruk, miljø og teknikk
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Utfordringer 
Ansvarsområde LMT utgjør stor faglig bredde. Det kan være utfordrende for en liten 
administrasjon å opprettholde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for alle ulike 
fagområder. 
 


LMT – Vedlikehold 
Måloppnåing 


 Holde tilfredsstillende vedlikeholdsstandard innenfor avdelingens områder. 
o Dette målet ble i 2016 i all hovedsak holdt. 


 Utvendig vedlikehold på Bjerkreim skule, Vikeså skule og noe på 
Omsorgsenteret. 


o Ekstraordinære løyvinger fra staten knyttet til vedlikehold av bygg ble 
benyttet til utvendig vedlikehold av skolene. 


 
Økonomi 
Ansvarsområde 401 Vedlikehold gikk med et moderat mindreforbruk ca 300.000. 
 
Utfordringer 
Kommunens portefølje av VAR-anlegg, grøntområder mv økes og eldes. Dette øker 
samlede vedlikeholdsbehov. Begrensede rammer for tjenestekjøp sammen med 
begrensede ressurser mht personell og utstyr, gjør det noe utfordrende å holde 
tilfredstillende vedlikeholdsnivå innenfor alle områder. 
 


Brann- beredskap, feiing og forebygging 


 Bygge ut brannstasjonen på Hompen etter nye krav. 
o Tilbud ble innhentet og entreprenør valgt for gjennomføring av 


utbygging av stasjonen. Selve arbeidet ble ikke påbegynt i 2016. 
 
Økonomi 
Ansvarsområdet gikk med mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak at kostnadene 
knyttet til kjøp fra Eigersund kommune var mindre enn budsjettert. En viktig grunn til 
dette var at den forespeilede oppgradering av mannskaper (kurs, sertifikater mv) ikke 
fullt ut ble gjennomført. Bl.a. ble det ansatt en ferdig skolert person slik at 
opplæringskostnader ble mindre enn antatt. 
 
Utfordringer 
Samarbeidet om brannberedskap med Eigersund kommune og med privat firma om 
feiing og tilsyn fungerer godt og gir for kommunen få utfordringer. I 2016 gav likevel 
planleggingen av ny brannstasjon noen utfordringer knyttet til brukerforventninger og 
økonomi. Dette ble løst på en god måte. 
 


Landbruk 
Økonomi 
Stramt budsjett, men stort fokus på innsparing og utbetaling av tidligere tildelte 
tilskudd, der det meste av utgiftene var året før, resulterte i at vi klarte det stipulerte 
og forventa mindreforbruket med god margin. 
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Måloppnåing 
Målene for 2016 var å gjennomføre en faglig og god saksbehandling av søknader om 
bl.a. produksjonstilskudd, nydyrking, vegbygging, BU-midler, konsesjons- og 
fradelingssaker, innenfor akseptable frister. Vi forvalter mange tilskuddsordninger, 
med sentrale frister for godkjenning, kontroll og rapportering som det til tider er 
krevende å holde seg innenfor når arbeidsbelastningen er stor. Fylkesmannen 
gjennomførte forvaltningskontroll den 10.11.16, der tema var tilskudd til 
sykdomsavløsning og regionalt miljøprogram, produksjonstilskudd og 
nydyrkingssaker. I den foreløpige sluttrapporten står. «Fylkesmannen sitt 
hovudinntrykk er at landbruksforvaltninga i Bjerkreim kommune har gode rutinar for 
oppfølging av dei ordningane som blei kontrollerte.» De avvikene og merknadene vi 
fikk, er kurante å innfri. 
 
Vi fikk prioritert å komme tilnærmet ajour med søknader om nydyrking, og godkjente 
21 saker med planer om å bryte opp nytt matproduserende areal på 317 dekar. Det 
ble oppmålt og ferdiggodkjent 58 da dyrka og 297 da innmarksbeite. Tallene fra i fjor 
var henholdsvis 113 og 372 da. 
 
Arbeidet med å lage til parkeringplass, areal til telting, sikring av hull etter gruvedrift 
og merking av tursti på kommunens nyinnkjøpte eiendom på Hovland i Ørsdalen, ble 
satt i gang som planlagt. 12. juni åpnet ordføreren den nye toppturen til 
Gudlen/Mjåvassknuten, og det var 45 som møtte og gjennomførte den krevende 
turen. Planen er at 17. juni 2017 skal gruvene åpnes igjen med stor festivitas, etter at 
de er sikret på nytt etter å ha vært stengt i flere år. Dette har vært et samarbeid og 
spleiselag mellom Bjerkreim kommune, Dalane Friluftsråd og Magma Geopark der vi 
også har fått statlige midler gjennom landbruket sin SMIL-ordning, og tilskudd fra 
Stiftelsen UNI og SR-Bank stiftelsen. 
 
Utfordringer 
Stortinget sitt krav om løsdrift for alle storfe fra 2024, ble dette året heldigvis utsatt 
med 10 år. Den 01.01.16 ble det hentet kumelk på 90 gårdsbruk i Bjerkreim. Av disse 
er det løsdrift i bare ca. 30 % av fjøsene. Mange har dermed store investeringer som 
venter dersom de fortsatt skal være melkebønder. Selv om fristen ble forlenget med 
10 år, har det vært stor pågang i Rogaland på tilskuddmidler fra Innovasjon Norge, 
som dessverre har for lite midler til å dekke behovet. Nå er 3 nye løsdriftsfjøs under 
bygging med investeringsomfang på flere millioner. Litt tilskudd fra det offentlige er 
kjærkommet. Melkeproduksjonen har i flere generasjoner vært bærebjelke i 
næringen, men antal leverandører har blitt dramatisk redusert med 35 % på 10 år; fra 
139 til 90. Melkeleveransen har derimot gått opp med 8,7 % i samme periode. Det 
betyr at det har blitt kjøpt/blir leid mer melkekvote enn det har blitt solgt/blir leid ut. 
 
Samlet verdiskaping for jordbruket i Bjerkreim var i NIBIO sin rapport som kom ut 
dette året, verdsatt til 134 millionar for 2014. Her utgjorde melkeproduksjonen 58 % 
og saueholdet 27 %. I Rogaland er det bare Finnøy som har høyere verdiskaping fra 
jordbruket pr. innbygger, med i underkant av 50.000 kr. Dette er grunnlag for viktige 
skatteinntekter for kommunen, der primærnæringen gir ca. 20.% av totalbeløpet. 
 
I ledige stunder prioriterer vi å få digitalisere innmarksbeite som er godkjent som 
spreieareal, i den sentrale fylkesdatabasen. 
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I løpet av 2017/18 skjer det en stor omlegging av dataverktøyet for søkndsordningen 
for produksjonstilskudd; både for forvaltningen og bøndene. Dette vil kreve mye 
ressurser i overgangen, men vi ser klart store forbedringer når dette har vært i bruk et 
par år. Innspart tid vil bli benyttet til kontroll og kvalitetssikring av søknadsdataene. 
 
Dalane-kommunene, Fylkesmannen og Innovasjon Norge har i over 20 år 
samarbeidet om en stilling som bygdeutvikler i regionen. Vedkommende som var i 
stillingen nå, sluttet høsten 2015. FMLA og INR ønsket å støtte videreføring av 
stillingen, men vilkåret var som før at dette skulle være et spleiselag med alle 
kommunene i Dalane. Vi hadde flere møter i Regionrådet med bl.a. dyktige 
foredragsholdere som inspiratorer, men konklusjonen ble i høst at verken Eigersund, 
Lund eller Sokndal ønsker å videreføre stillingen som bygdeutvikler. Med økt 
arbeidsledighet er det flere som ønsker å etablera firma. Disse har vi et sentralt og 
viktig ansvar med å følge opp. Nå jobber kommunen og Næringsforeningen i 
Bjerkreim sammen for om mulig å få etablert en Næringshage i løpet av 2017, som 
en node til Ryfylke Næringshage. 
 


Skogbruk 
Økonomi 
Det var ikke aktivitet i kommuneskogene dette året, og vi er innenfor budsjetterte 
rammer. Vi fikk litt ekstra midler fra Fylkesmannen som kompensasjon for noe av 
arbeidet med klimaskogprosjektet. 
 
Måloppnåing 
Dette året sank hogstkvantumet i kommunen til ca 5.000 m³, inkl. det som lå over fra 
2015, da det ble hogget ca. 8.000 m³. 
 
Bjerkreim og Tysvær ble pilotkommuner for skogplanting i Rogaland på nye arealer 
som klimatiltak. Offisiell åpning i Bjerkreim var på Tengesdal 18. mai. Representanter 
fra Stortinget, Miljødirektoratet, Landbruksdepartementet, Fylkesmannen, Fylkes-
kommunen, Bjerkreim kommune og grunneiere deltok. NRK- Rogaland laget 
reportasje, som også ble sendt på riksnettet i programmet Norge i dag. Det ble 
servert grillmat og fløtekake med bålkokt kaffe til. Det ble plantet 57 da klimaskog på 
Tengesdal i 2016. 
 
Utenom Klimaskogplantingen hadde vi følgende aktivitet – (2015-tall i parentes): 


 Det ble plantet 63 (72) da skog. Ungskogpleie ble utført på 332 (124) da. 


 Det ble ferdigstilt ca. 1.600 m (4.000) skogsbilveg klasse 4 


 


Det ble innmeldt felling av 84 (72) hjort. Det ble i tillegg felt 3 (8) elg og 41 (42) rådyr. 
 
Utfordringer 
Våren 2018 er det siste av de 3 prosjektårene vi har anledning til å få plantet areal til 
klimaskog i Bjerkreim. Det kom inn noen flere felt på slutten av året, og det ser 
hedigvis ut som vi klarer å nå målet vårt på minst 600 da. 
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Sentraladministrasjon 


 
 
Måloppnåing 


- Ferdigstille revidert lønnsplan. 
o Revidert plan er vedtatt 


- Lage felles kompetanseplan for kommunen. 
o Arbeidet er ikke ferdigstilt i 2016. 


- Fremme folkehelsetiltak ovefor ansatte. 
o Velferdstiltak generelt ble redusert i 2016 


- Være aktiv støttespiller i gjennomføring av brukerundersøkelser. 
o Enhetene gjennomførte stort sett dette uten hjelp fra andre. 


- Revidere finansreglement. 
o Utsatt til 2017 da det var endringer i forskriften som kom på slutten av 


2016 
- Øke andel leverandører som sender elektronisk faktura. 


o Setter som krav til leverandører at de skal benytte seg av elektronisk 
faktura i EHF-format. Blir stadig flere leverandører som kan levere, og 
ønsker levering, i dette formatet. Målet er likevel ennå ikke nådd. 


- Lage boligsosial plan. 
o Planen er laget av tjenesteområdet Levekår. 


 


Økonomi- og IT-avdeling 
Økonomi 
Avdelingen tilpasser aktiviten i forhold til økonomien avdelingen har fått. I tillegg til 
egen økonomi har området ansvaret for kontrollutvalg og dets sekretariat samt 
revisjonen og utgifter til soknet. Utgifter til soknet er ikke bare overføringer, men også 
direkte utgifte som avdelingen må ta. 
 
Samtidig som en har fokus på små utgifter, må en se på mulighetene på større 
områder slik at utgiftene blir redusert. Her samarbeider og utvikler avdelingen bedre 
samarbeid med andre parter som er andre kommuner. 
 
Avdelingen er tett opp mot andre avdelinger i organisasjonen med veiledning og 
oppfølging. Mange ser på slikt arbeid som internkontroll og det må vi videreutvikle. 
 
Utfordringer 
For avdelingen er det utfordringer og muligheter til å ta i bruk nye effektiviserings-
løsninger som kan gi bedre oversikt og dermed kontroll. Dette gjelder både 
innbetalinger og utbetalinger. Her jobber avdelingen i forkant av organisasjonen og 
vil ta i bruk de kanaler som åpner seg. 
 


Regnskap
Reg. 


budsjett


Oppr. 


budsjett


%-


forbruk


Regnskap i 


fjor


14 257 15 126 15 042 94,25 % 13 537        


100 Rådmann 2 239        2 213         1 942       101,2 % 1 854          


120 Økonomi 5 700        6 202         6 019       91,9 % 5 620          


130 Personal- og utvikling 2 653        2 842         3 039       93,3 % 2 658          


150 Serviceavdeling 3 665        3 869         4 042       94,7 % 3 405          


Sentraladm og serveiceavdeling
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Innenfor IKT er tap av data/informasjon vår store skrekk og derfor må vi se på farer, 
muligheter og svakheter i første omgang, men også styrke som sitter i 
organisasjonen. 
 


Lønns- og personalavdeling 
Økonomi 
Vi har til sammen 200% til lønn og personalfunksjonene. Når det gjelder økonomi så 
handler det i store trekk om lønn til ansatte. I tillegg organiserer og forvalter 
avdelingen medarbeidere på tiltak, lærlinger, praksisplasser og tilpassede opplegg. I 
daglig drift kan varig tilrettelagte arbeidsplasser i noen sammenhenger gi noe 
økonomisk tilskudd. Størsteparten av tilskudd brukes til motivasjonslønn tillegg for 
ansatte som defineres som arbeidsledere med et særlig oppfølgingsansvar mm.  
 
I hovedsak dekkes kostnadene til BHT til lovbestemte oppgaver fra personalområdet. 
Andre spesifikke oppgaver, kartlegginger mm dekkes av den avdelingen som bestiller 
tjenesten. I forbindelse med innsparinger er kostnader til kompetanse og fellestiltak 
for ansatte redusert. 
 
Utfordringer 
Avdelingen er svært sårbar da det kun er to ansatte som har et overordnet ansvar for 
å legge til rette for en god og effektiv forvaltning av personellressursene. 
Størsteparten av kommunens utgifter går til lønn. Det betyr at en god forvaltning ev 
ressursene har en stor betydning for kommunens totale økonomi. God rekruttering, 
riktig kompetanse, gode arbeidsmiljø og målrettet arbeid er viktige for å lykkes. 
 
Utfordringene for å lykkes med gode tjenester, er å lykkes med målrettet, strategisk 
arbeid, der fokuset er på bruker og gode tjenester. Organisasjonen må derfor sørge 
for god ledelse og god og tilstrekkelig kompetanse, slik at en evner å sette sammen 
gode arbeidsteam og klarer å utvikle gode arbeidsmiljø. Dette krever et tett 
samarbeid med tillitsvalgte og god organisering av samarbeid og at medvirkning 
settes i system. 
 


Serviceavdelingen  
Hovedmål er fortsatt å yte god ekstern og intern service. Serviceavdelingen har 4 
årsverk fordelt på 5 stillinger. I tillegg kommer renhold på kommunehuset med ca. 0,8 
årsverk. 
 
Ansvarsområder som ligger inn under avdelingen er bl.a. dokumentsenter, 
arkivansvar, systemansvar sak-/arkivsystem, kommunens nettsider og 
Facebookside, politisk serkretariat, saksbehandling alkoholsaker, starlån, bostøtte, 
avløsertilskudd v/sykdom, megleropplysninger, - og mye mer. 
 
Starten på år 2016 ble en utfordring. P.g.a. flommen i desember 2015 ble hele 
avdelingen, unntatt sentralbord og ekspedisjon, flyttet opp til matsalen i 2. etasje, der 
vi under trange kår holdt hus til ut i juni måned. Store deler av januar gikk med til 
rydding og annet ekstraarbeid som flommen førte med seg. 
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Økonomi 
Regnskapet viser et samlet forbruk for tjenestene under ansvar 150 serviceavd. på 
95,1 % av budsjettert. Det har vært god budsjettkontroll gjennom året. 
 
Måloppnåing 
Serviceavdelingen har gjennom året søkt å finne digitale løsninger for å forenkle og 
effektivisere arbeidet og særlig for å legge til rette for digital kommunikasjon med 
innbyggerne. WebSak ble høsten 2016 oppgradert m.a. for å kunne sende digital 
post fra kommunen til innbyggere og næringsdrivende via KS sin formidlingstjeneste 
SvarUt. Forarbeid og testing var ferdig i desember måned, slik at tjenesten kunne tas 
i bruk f.o.m. årsskiftet. 
 
I tillegg har kommunen tatt i bruk nettbrett for politikerne og derved forenklet arbeidet 
i politisk serkretæriat  
 
Utfordringer/mål for 2017 


 Digitalisering: - få kommunens saksbehandlere til å bruke digitale kanaler der 
dette er mulig, - informere om og bidra til at flere innbyggere tar i bruk digital 
postkasse, - tilrettelegge for flere digitale skjema m.m. for enklere 
tilbakemelding til kommunen 


 Videreutvikle kommunens nettsider samt få ny skjemaløsning 


 Overgang til WebSak Fokus i mai 2017 vil medføre mye arbeid for arkiv og 
sysemansvarlige, samt opplæring av alle saksbehandlere 


 Fortsette arbeidet med ferdigstilling og flytting av arkivmateriale. Ekstra 
utfordring i.f.t. bortsettingsarkiv etter at Bjerkreimhallen brant ned i februar 
2017 
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Investeringer 


 
 


 
 


 


Felles IT Ressursene har blitt brukt til å kjøpe utsyr 
(oppgradering/utbytting) i hovedsak innen områdene skole 
/barnehage og politikere (iPad). I tillegg noe til lisenser og 


Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor


Sum inntekter 21 258 337 8 063 000 13 063 000 7 280 385


Sum utgifter 20 353 213 36 013 000 40 513 000 21 695 685


Finanstransaksjoner


Sum finansieringstransaksjoner 25 335 842 350 000 350 000 14 017 979


Finansieringsbehov 24 430 717 28 300 000 27 800 000 28 433 279


Dekket slik:


Bruk av lån 20 412 463 22 500 000 22 500 000 2 130 000


Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0


Mottatte avdrag på utlån 1 729 043 512 000 512 000 12 523 349


Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0


Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0


Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 2 100 000


Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0


Bruk av ubundne investeringsfond 1 289 211 0 0 11 669 868


Bruk av bundne investeringsfond 1 000 000 5 288 000 4 788 000 10 062


Sum finansiering 24 430 717 28 300 000 27 800 000 28 433 279


Udekket/udisponert 0 0 0 0


Investering Regnskap
Reg. 


budsjett


Oppr. 


budsjett
Avvik


Regnskap 


i fjor


Budsjett i 


fjor


1201 Felles IT 1 037 1 000 1 000 -37 868 1 000


6015 Vikesdalslia 4 -1 050 0 0 1 050 0 0


6017 Husbanken avdrag 602 0 0 0 593 0


6021 Næringsområde Røysland 27 0 0 -27 30 0


6027 Avdrag fra Lyse Energi AS -512 -512 -512 0 -512 -512


6030 Startlån -492 0 0 -492 -478 0


6037 Asfaltering 435 500 500 65 484 500


6041 Salg av hus -2 660 0 0 -2 660 0 0


6045 Salg av tomter - budsjett -7 003 0 0 -7 003 -369 0


6046 Egenkapitalinnskudd - KLP 412 350 350 -62 336 350


6069 FEIDE - skoleadm.prog 49 0 0 -49 0 0


6113 Nytt omsorgssenter 107 500 500 393 0 0


6133 Opparbeidelse av Hunnadalen boligfelt 12 735 14 000 18 500 1 265 5 194 4 500


6141 Skifte av veglys - ikke kvikksølv 301 300 300 1 140 100


6142 Gang- og sykkelsti Fv 112  Søndre del 238 10 000 10 000 9 762 289 300


6145 Gruvekjøp i Ørsdalen (salg) -302 0 0 -302 0 0


6153 Lekeapparater Bjerkreim skule 0 200 200 200 284 300


6155 Tiltak brann/Brannstasjon 181 700 700 519 39 100


6156 Soveskur Skjeraberget 315 450 450 135 0 0


6167 Kjøkken Pleie- og omsorg - maskin 125 100 100 -25 0 0


6168 Teknisk utstyr 400 200 200 -200 0 0
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videreutvikling av saksbehandlersystemet som benyttes 


Vikesdalslia 4 Inntekten her er anleggsbidrag fra utbygger (Dalane 
Eiendom) for opparbeiding av kommunal veg. 


Husbanken avdrag Betaler avdrag til husbanken. Dette gjelder avdrag på de 
formidlingslånene som kommunen har tatt opp. Behandles 
etter de regler som gjelder. 


Næringsområde 
Røysland 


Kostnaden knytter seg til kostnadberegning (inkl enkel 
prosjektering) av opparbeiding av industriområde 


Avdrag fra Lyse Energi 
AS 


Avdrag på ansvarlig lån som er gitt eierne 


Startlån Prosjekt som har prosesser på innbetaling, utlån, bruk av 
lån, ekstra innbetaling og ekstra avdragsbetaling 


Asfaltering Mindreforbruk skyldes dels at det ved prioritering av 
parseller ble lagt til grunn en høyere asfaltpris enn det 
innhenting av tilbud resulterte i, dels skyldes det for 
unøyaktig arealberegning av parseller. 


Salg av hus Salg av hus på Bjerkreim (Presteboligen) 


Salg av tomter Salg av enkelttomter i Hunnadalen – salget fortsetter i 
2017 


Egenkapitalinnskudd - 
KLP 


Egekapitalinnskudd til KLP. En årlig innbetaling som eierne 
må gjøre for å styrke egenkapitalen til selskapet. 


FEIDE - skoleadm.prog Etter mange år på vent ble det innkjøpt 
skoleadministrasjonsprogram som elevene bl.a. kan bruke. 


Nytt omsorgssenter Under planlegging 


Opparbeidelse av 
Hunnadalen boligfelt 


Ved årets slutt var prosjektet ferdig med unntak av noen 
bagatellmessige forhold knyttet til lekeplasser. 
Mindreforbruket ved årets slutt vil ikke være det endelige 
resultatet, men det endelige resultatet vil også innebære et 
mindreforbruk. 


Skifte av veglys Gjennomført som planlagt. 


Gang- og sykkelsti Fv 
112  Søndre del 


Prosjektet er noe forsinket, noe som betyr at det fremstår 
med et stort mindreforbruk. 


Gruvekjøp/salg i 
Ørsdalen 


Salg av eiendom som kommunen ikke ønsker å sitte på 
når kommunen har skilt ut den delen av området som går 
på gruvene.Kjøpet er finansiert av midler fra kapitalfondet. 
Midler ført i retur. 


Lekeapparater 
Bjerkreim skule 


På grunn av flom ble prosjektet med lekeområdet forsinket 
fordi grusbanen og området der arbeidet skulle gjøres 
måtte repareres etter flomskader. Skolemiljøutvalget har 
bedt rektor og elevrådet arbeide videre med saken. Planer 
som det arbeides videre med å komme i land med første 
halvår 2017 er et ballbingeprosjekt nærmest eksisterende 
ballbinge i søndre ende av grusbanen.  


Tiltak 
brann/Brannstasjon 


Prosjektet er noe forsinket, noe som gir mindreforbruk ved 
årets slutt. 


Soveskur Skjeraberget Soveskuret er ferdig. Mindreforbruk skyldes at kostnadene 
var mindre enn det som var lagt til grunn da budsjettet ble 
vedtatt. 


Kjøkken Pleie- og Maskin til kjøkken må tilfredstille de krav som settes til slike 
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omsorg - maskin maskiner. I tillegg kom egen montering og spesialutstyr 
tilhørende maskinen. Liten overskridelse på prosjektet  


Teknisk utstyr Ny traktor og innbytte av gammel ble noe dyrere enn 
budsjettert. Kjøp var tenkt finansiert av overskudd fra 2015 
og dens fordeling, men dette ble ikke iverksatt. Midler fra 
egen "kasse" ble da benyttet 


Låneopptak/finansiering 
og finans 


Ekstra avdragsinnbetaling etter salg av fast eiendom 
"Kjøp" av aksjer i Dalane energi AS ved omdannelse av 
egenkapital i selskapet. Nyaktivering i balansen (notene). 
Nedbetaling av lån fra investeringfondet fra 2015 – 
forskuttering av finansieringen. 
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Kommunens interkommunale interesser 


Kommunalt eierskap 
Selskap Eierform Andel Styring 


Dalane Energi AS 
(konsern) 


Aksjeselskap eid av Bjerkreim, 
Eigersund, Lund og Sokndal 
kommuner. 


Bjerkreim kommune har 11,42 % 
eierdel med årlig utbytte.  


Torbjørn Ognedal, Inger M 
Bjerkreim og Gerd A Vassbø 
er eierrepresentanter. Marthon 
Skårland er styremedlem. 


Dalane Miljøverk IKS Interkommunalt eid selskap av 
Bjerkreim, Eigersund og 
Sokndal. 


Bjerkreim kommune har 13,02 % av 
eierskapet. 


Marthon Skårland og Ane F 
Skutlaberg er 
eierrepresentanter. Torbjørn 
Ognedal er styreleder. 


Interkommunalt arkiv i 
Rogaland IKS (IKA) 


Eid av 24 kommuner og fem 
interkommunale 
samarbeidsordninger, samlet 
29 ulike offentlige eiere. 


Bjerkreim kommune har 0,98 % av 
eierskapet. 


Ordfører er eierrepresentant. 


Lyse AS (konsern) Konsernet eies av 16 
kommuner i sør-Rogaland. 


Bjerkreim kommune har 0,512 % 
eierdel med årlig utbytte. I tillegg har 
vi 11,264 mill som ansvarlig lån. 


Ordfører er eierrepresentant. 


Magma Geopark 23 ulike eiere, bl.a. to 
fylkeskommuner og fem 
kommuner. 


Bjerkreim kommune har 10,43 % av 
eierskapet. 


 


Rogaland Revisjon IKS Interkommunalt eid selskap av 
16 kommuner/fylkeskommune i 
Rogaland. 


Bjerkreim kommune har 0,71 % av 
eierskapet. 


 


Uninor Interkommunalt eid selskap av 
Bjerkreim, Eigersund, Lund og 
Sokndal. 


Bjerkreim kommune har 12,46 % av 
eierskapet. 
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Interkommunalt samarbeid 
Samarbeidsområde Samarbeidsform 


Arbeidsgiverkontroll Kjøp av tjenester fra Stavanger kemnerkontor 


Biblioteksentralen SA  


Brannvesen Kjøpt tjeneste fra Eigersund kommune. 


Dalane friluftsråd IS Interkommunalt samarbeid mellom Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. 


Dalane kulturfestival Avtale mellom de fire kommunene i Dalane om felles kulturfestival annet hvert 
år. Bjerkreim fører regnskapet. 


Innkjøp Samarbeid med Gjesdal kommune 


Landbrukssenteret SA Landbruksrådgivning på Helleland i samarbeid med de andre Dalane-
kommunene 


Landmåling Kjøpt tjeneste fra Gjesdal kommune. 


Opplæringskontoret i Dalane SA I samarbeid med de andre Dalane-kommunene. 


PPT Kjøpt tjeneste fra Eigersund kommune. 


Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Kjøpt teneste 


Samarbeidsavtale med Eigersund om enkeltbrukere Kjøpt tjeneste fra Eigersund kommune. 


Skatteoppkrever Kjøpt tjeneste fra Eigersund kommune 


Språkopplæring av innvandrere og flyktninger Kjøpt tjeneste fra Gjesdal og Eigersund kommuner. 


Voldtektsmottaket i Stavanger Avtale med SUS 


 


Lokalt eierskap/sameie 
Bjerkreimshallen Stiftelse  Vi har styrerepresentant, for tiden er det 


varaordfører. 


Dalane Folkemuseum Stiftelse   


Krisesenterets venenr i Stavanger Stiftelse Avtale med krisesenteret  


Vinterlandbruksskulen på Jæren Stiftelse   


Åsen-huset Stiftelsen Åsen Bjerkreim kommune har eierdel i 
stiftelsen. 


Vi har styrerepresentant, for tiden er det 
Ola Birkeland.  
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Medlemsskap 
Organisasjon Kommentar 


Bjerkreimsmarken Vi har styrerepresentant, for tiden ordfører. 


Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)  


Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) LVK har som formål å ivareta medlemskommunenes interesser i alle 
spørsmål med tilknytning til kraftutbygging, energi, kommuneøkonomi og 
naturmiljø. Det er 172 medlemskommuner. 


Landssammenslutninga av Norske 
vindkraftkommuner (LNVK) 


Formålet er å bygge opp et nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner. Det er 
49 medlemskommuner. I styret som består av 5 personer er Marthon 
Skårland styremedlem. 


Norsk Kulturskuleråd  


Næringsforeningen i Stavanger  


Region Stavanger  
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Beredskap 
Det har vært gjennomført flere øvelser i kommunen gjennom året. Utenom 
brannvarslingsøvelser har det vært gjennomført følgende; 


- Brann- og beredskapsøvelse ved omsorgssenteret, både ansatte ved 
omsorgssenteret og kriseledelsen ble øvet. Ambulanse, brann og politi deltok i 
øvelsen både med innsats og som observatører. 


- Drikkevannforsyning ble øvet av de ansvarlige for området. 
- Varslingsøvelse til kriseledelsen i romjulen for å sjekke evt reaksjonstid før 


kriseledelsen kunne bli samlet. 
 
Det har vært en beredskapsmessig hendelse i 2016 som rammet kommunen. Det var 
med ekstremværet Urd som rammet kommunen 26. desember. Beredskap og tiltak 
har vært evaluert som gode. Uværet førte ikke til vesentlige skader i vår kommune. 
 
Fylkesmannen hadde tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i kommunen. Det 
ble tre avvik etter tilsynet. Avvikene er ikke lukket, men planlegges lukket ved å 
revidere Risiko- og sårbarhetsanalyse for hele kommunen. 
 


Internasjonal kontakt 
Kommunestyret ble inivtert av vennskapskommunen Plunge til vennskaps- og 
studietur ifm deres byfestival. Ni fra kommunestyret og fem fra ledergruppen deltok 
på turen. 
 
Vi har deltatt i et ungdomshelseprosjekt med Plunge kommune i Litauen som ble 
avsluttet i 2016.Prosjektet var støttet av EU og administrert fra Litauen. 
 
Vi har formidlet et EU-prosjekt fra Plunge kommune i Litauen om forebygging og 
politisamarbeid til Eigersund politistasjon. 
 
Vi deltar i et EU-prosjekt som Plunge kommune i Litauen administrerer som har fokus 
på ungdom, oppvekst og fritid. Prosjektet innbefatter også utveksling/besøk av 
ungdom mellom landene. Prosjektet ble startet i 2016 og ventes avsluttet i 2017. 
 
  







 


Årsrapport 2016 for Bjerkreim kommune  45 


Sentrale kommunestyrevedtak 
Oppsummeringen for noen av kommunestyrevedtakene med kort kommentar. 
Saksnr Sak  Ansvar Kommentar 


004/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 
2015 


 Komm.sj. 
Oppv og kult 


Godkjent 


007/16 Revidering av reglement for 
godtgjersle til folkevalde 


 Rådmann Er oppdatert på nettsida 


008/16 Fleksibilitet i de kommunale 
barnehagene 


 Komm.sj. 
Oppv og kult 


Iverksatt 


009/16 Kommunerestruktur for 
Bjerkreim - videre valg 


 Rådmann Innbyggerundersøkelse via 
telefonintervju gjennomført. 


010/16 Sal av tomt til økogrend  Rådmann Godkjent. Ikke solgt. 


012/16 Rusmiddelpolitisk plan 2016-
2020 


 Komm.sj. 
Levekår 


Godkjent 


020/16 Årsmelding og regnskap 2015  Økonomisjef Godkjent 


024/16 Omdanningsavtale for Dalane 
Energi til AS 


 Rådmann Godkjent. Iverksatt. 


025/16 Forslag til aksjonæravtale og 
vedtekter i Dalane Energi AS 


 Rådmann Godkjent 


026/16 Kommunereform - endelig 
vedtak 


 Rådmann Godkjent med endringer. 
Vedtak videresendt. 


028/16 Utvidelse av Brannstasjon  Komm.sj. 
LMT 


Under arbeid 


029/16 Salg av tomter i felt B1-B5 og 
K5-K6 i Hunnadalen boligfelt 


 Rådmann Iverksatt. Salg pågår. 


033/16 Godkjenning av planstrategi for 
Bjerkreim kommune for perioden 
2016-2019 


 Komm.sj. 
LMT 


Godkjent 


037/16 Oppsummering og evaluering 
etter ekstremværet Synne, 
desember 2015 


 Rådmann Godkjent 


043/16 Godkjenning av 
delegasjonsreglement 


 Rådmann Godkjent 


045/16 Uttale til forslag til 
omklassifisering av fylkesveger 


 Komm.sj. 
LMT 


Godkjent. Saken er i 
etterkant trukket tilbake. 


046/16 Høringsuttale på regionreform 
fra Bjerkreim kommune 


 Rådmann Godkjent med endringer 


050/16 Boligsosial plan for Bjerkreim 
kommune 2016-2020 


 Komm.sj. 
Levekår 


Godkjent 


051/16 Godkjenning av plan for 
kreftomsorg og lindrende 
behandling 2016-2020 


 Komm.sj. 
Levekår 


Godkjent 


052/16 Budsjett for 2017 og 
økonomiplan 2017 - 2020 


 Økonomisjef Godkjent 


053/16 Rullering av handlingsprogram 
for kultur, idrett og friluftsanlegg 
2017 


 Komm.sj. 
Oppv og kult 


Godkjent 
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Til 


Kommunestyret i Bjerkreim kommune 


postmottak@bjerkreim.kommune.no  


Kopi:  
Rådmannen i Bjerkreim kommune 


Kontrollutvalget i Bjerkreim kommune 


 


 


ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2016 


Innledning 


Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon framgår av kommuneloven kapittel 12. Revisors 


oppgaver følger av loven § 78 og egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. og kan 


oppsummeres slik:  


 Gjennomføre regnskapsrevisjon 


 Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regn-


skapsskikk 


 Se etter at årsregnskap stemmer med budsjett eller andre gyldige vedtak 


 Vurdere om opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet 


 Vurdere om kommunen har oppfylt sine plikter mht. tilfredsstillende registrering og do-


kumentasjon av regnskapsopplysninger 


 Se etter at kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende 


måte 


 Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Eventuelle konstaterte misligheter 


skal straks meddeles kontrollutvalget  


 Utføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroller etter bestilling fra kontrollutvalget. 


 


Resultatene av regnskapsrevisjonen er rapportert i vår revisjonsberetning av 6.4.2017.  


Dette årsoppgjørsnotatet gir en oppsummering av årets revisjon og knytter en del kommentarer til det 


framlagte årsregnskapet og årsmeldingen. 


Den økonomiske situasjonen  


Driftsregnskapet for 2016 viser et positivt netto driftsresultat på 10,2 mill. kr eller 4,5 % av driftsinntek-


tene, mot et negativt regulert budsjett på - 4,2 mill. kr. Driftsresultatet er således godt over teknisk bereg-


ningsutvalgs anbefaling på minst 1,75 % av driftsinntektene for at den økonomiske situasjonen skal anses 


som tilfredsstillende. Økte skatteinntekter, overføringer og salgs- og leieinntekter har styrket kommunens 


handlingsrom slik at kommunen totalt sett har et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,9 mill. kr. Inkludert 


i netto driftsresultatet ligger utbytte og utbetalinger fra Lyse AS på ca. 3 mill.kr. Kommunen er således 


sensitiv for endringer i utbytte- eller rentebetingelser. Rammetilskudd er redusert med 1,8 mill. kr i for-


hold til 2015. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Kommunen fortsetter å tilpasse sitt driftsnivå 


til inntektene. Ansvarsområdenes budsjettdisiplin i forhold til tildelte rammer synes i hovedsak å være 


bra. Fortsatt har Oppvekst høyest prosentvise merforbruk av ansvarsområdene med unntak av politikk, 


men dette er godt redusert til 2,15 % i 2016 i forhold til regulert budsjett.  


 


Egenkapitalen utgjør ved årets utgang ca. kr 178,2 mill. Dette er en økning på ca. kr 12,3 mill. eller 7,6 


%, slik at den egenkapitalfinansierte andelen av eiendelene er på 31 % per 31.12.2016. Herav utgjør 


disposisjonsfond ca. kr 15,6 mill. og ubundne investeringsfond ca. kr 10,8 mill., som i hovedsak er 


ubrukte investeringsmidler. Samlet balanseført netto premieavvik er per 31.12.2016 på kr 3,2 mill.  
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Gjeld inkludert pensjon har i løpet av året økt med ca. kr 10,9 mill. til kr 366,2 mill. slik at netto lånegjeld1 


utgjør ca. 43,78 % av driftsinntektene. En pekepinn tilsier at netto lånegjeld i en kommune bør være under 


60 % av driftsinntektene. Bjerkreim har betjent sine lån med avdrag tilsvarende ca. kr 1,4 mill. mer enn 


minimumsavdragsberegningen tilsier og nedbetalt gjeld med gevinst på ca. kr 10,1 mill. i hovedsak etter 


salg av tomter, jf. årsmeldingen.  


Forøvrig vises det til fyldig og god omtale i årsmeldingen om både den økonomiske situasjonen, mål og 


måloppnåelse, samt tjenestedata. 


Kommunens egenkontroll 


Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen tilligger kommunestyret, jf. kommuneloven 


§ 76. Administrasjonssjefen skal iht. § 23 påse at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll, 


og har dermed det operasjonelle ansvaret for at interne styringsprosesser og kontroller er etablert og at de 


fungerer tilfredsstillende. 


 


Kontrollutvalget er de folkevalgtes redskap for kontroll og tilsyn, og utøver sin kontrollfunksjon via for-


valtningsrevisjoner og selskapskontroller som utvalget selv har bestilt, i tillegg til den lovbestemte regn-


skapsrevisjonen. Vi vil innledningsvis bemerke at hovedformålet for revisjonen er å være 


kontrollutvalgets forlengede arm idet å utøve kontroll og tilsyn. Samtidig er det vår målsetting at våre 


revisjonsrapporter – enten det er forvaltnings- eller regnskapsrevisjon – skal være til nytte for så vel de 


folkevalgte som administrasjonen. Den mest sentrale delen av kommunens egenkontroll er likevel admi-


nistrasjonens interne kontroll. Denne blir omtalt nedenfor. 


 


Regnskapsavleggelsen  


Regnskap og årsberetning er i hovedsak avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskaps-


skikk. Årsmeldingen ble mottatt 3.4.2017. Samarbeidet med administrasjonen har etter vårt syn fungert 


godt. Tertialrapportering med budsjettoppfølging er blitt lagt fram for kommunestyret i sakene 27/16 og 


40/16 av henholdsvis 15.6.2016 og 26.10.16. Mindreforbruk er avsatt på disposisjonsfond, jf. KS sak nr. 


20/16, men er ikke vist i budsjettet. Kommunen deltar i eller kjøper tjenester fra flere interkommunale 


samarbeid, jf. årsmeldingen. 


Regnskapsrevisjon 


Regnskapsrevisjon omfatter en vurdering av interne kontrollrutiner, analyser av regnskapsinformasjon 


samt tester av regnskapsopplysninger på transaksjonsnivå. Vesentlige rutiner i kommunen har blitt gjen-


nomgått og interne kontroller er testet. Inntekter og utgifter er kontrollert på stikkprøvebasis, og alle 


vesentlige poster i balansen har blitt gjennomgått.   


Regnskapsrevisjonen er utført i samsvar med kommuneloven med forskrift og god kommunal regnskaps-


skikk, herunder internasjonal revisjonsstandarder – International Standards on Auditing. 


 


Vurdering av intern kontroll 


Med intern kontroll menes i denne sammenhengen alle aktiviteter som er iverksatt for å sikre at de fast-


satte målene blir nådd. En sentral forutsetning for at den interne kontrollen skal være tilfredsstillende, er 


at den er godt forankret på ledernivå. Budsjettoppfølgning er et av de viktigste styringsinstrumentene en 


kommuneledelse har, og det er derfor av stor betydning at den fungerer tilfredsstillende. Det er vårt inn-


trykk at kommunen har god budsjettdisiplin, dog er det i hovedoversiktene for drift og investering enkelte 


til dels store avvik mellom regulert budsjett og regnskap. Kommunen arbeider med å få mer samsvar 


mellom postene.  


 


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


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


Etter vårt skjønn vil dette bidra til å forebygge feil og misligheter, samtidig som det vil sikre kontinuitet 


                                                           
1 Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, fratrukket totale utlån og ubrukte 
lånemidler. 
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i kontrollarbeidet i forbindelse med så vel fravær som utskiftning av personell. Kommunens vedtatte 


innkjøpsreglement og godkjenningsrutiner for utbetalinger som ikke gjelder ordinære inngående faktu-


raer er med på å styrke den interne kontrollen. Vi vil likevel peke på at dette er en kontinuerlig prosess 


hvor rutiner og oppfølging stadig kan forbedres. Kommunen anses å være sårbare i forhold til nøkkelper-


soner.  


 


Nedenfor vil vi knytte noen kommentarer til de mest sentrale regnskapsrutinene: 


Lønnsrutinene synes i hovedsak å fungere tilfredsstillende. Det er ved lønningsavdelingen innarbeidet 


gode rutiner, kontroller avdekket kun mindre avvik.   


 


Innkjøpsrutinen kontrolleres regelmessig av oss i forbindelse med det terminvise momskompensasjons-


kravet, og det er gjennom året oppdaget få feil med bruk av feil avgiftskoder. Feilene har blitt rettet før 


kravet er sendt inn.  Kommunen skanner de fleste bilag og benytter også e-faktura. Kommunen har stort 


sett gode rutiner med å dokumentere formål og hvem som er blitt bespist eller har mottatt gaver, jf. bok-


føringsforskriften § 5-10.  


 


Vår kontroll av kommunens etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser viser at kommunen bør 


innskjerpe sine innkjøpsrutiner herunder forbedre tilgjengeligheten til inngåtte avtaler, gjerne i form av 


en ajourført fullstendig oversikt. Bjerkreim kommune er ikke klaget inn for KOFA (Klagenemnda for 


offentlige anskaffelser) i 2016.   


 


Salgsrutinene er gjennomgått og vurdert i løpet av året. Dette er rutiner knyttet til bruker- og egenbeta-


linger, kommunale avgifter og andre tekniske inntekter, samt husleie og billettinntekter. Vi finner dem i 


hovedsak å være formålstjenlige og betryggende.  


 


En gjennomgang av likvidområdet avdekket ingen vesentlige feil eller mangler. Kommunen har svært 


begrenset bruk av kontanter og foretar månedlig kasse- og bankoppgjør. Arbeidsdelingen er noe begrenset 


grunnet liten administrasjon men rutiner er bygget opp for å ivareta den interne kontrollen. På et generelt 


grunnlag vil vi anbefale at bruk av kontanter reduseres til et minimum ut i fra et mislighetsperspektiv.  


 


På overføringsområdet har vi gjennomgått rutiner for barnevernstjenesten og sosialhjelpsutbetalinger 


som i hovedsak anses som tilfredsstillende. Fortsatt viser objektnumre i regnskapssystemet fullstendige 


navn på klientene, i strid samsvar med person-opplysningslovens bestemmelser.  Kommunen er i ferd 


med å finne en måte å håndtere dette på.  Til rutinene for tilskudd til kultur- og fritidsformål har vi intet 


å bemerke.   


 


Finansområdet er gjennomgått. Våre kontroller viser at transaksjonene er i samsvar med vedtatt finans-


reglement. Rutine for startlån er vurdert og funnet i orden.  


 


IT- kontrollrutiner er gjennomgått uten at vi har merknader.    


 


Driftsregnskapet 


Gjennomgangen av utgifter i drifts- og investeringsregnskapet tyder på at det ikke er vesentlige feil mht. 


rett avgrensning iht. god kommunal regnskapsskikk (KRS nr. 4).  


 


Kontroll av beregning av tilskudd til barnehager for 2016 og 2017 viste et litt for høyt tilskudd for 2016 


og ca. kr 13 000 for lavt beregnet for 2017. Kommunen har hensyntatt dette i sitt budsjettforslag for 2017. 


Kommunen har betalt barnehagetilskudd til ikke kommunale barnehager med ca. kr 13,6 mill. i 2016 som 


er i hovedsak i tråd med budsjett, jf. note 18.  


 


Stipulerte refusjonsinntekter til ressurskrevende tjenester for 2016 er inntektsført med kr 325 000 i for-


hold til endelige tall, jf. note 17. 


  


Kommunen har lyktes i å ta imot alle sine utskrivningsklare pasienter i 2016. 
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Kommunens selvkostberegninger er i henhold til regelverket og vedtatte satser. Gebyr for kart- og opp-


målingssaker er utfakturert via innleid hjelp fra Gjesdal kommune. Etter vårt skjønn bør kommunen gis 


mulighet til selv å foreta rimelighetskontroll av beløpene. For øvrig vises til note 7-10.  


Regnskapet mangler informasjon om selvkost renovasjon da kommunen kjøper denne tjenesten fra Da-


lane Miljøverk IKS som skal utarbeidet en selvkostnote til årsregnskapet sitt.  


 


Investeringsregnskapet 


Det er gjennomført investeringer for ca. 20,4 mill. kr i 2016 som er ca. kr 3,9 mill. mindre enn budsjett, i 


hovedsak grunnet forsinkelser i framdriften. De største prosjektene i 2016 har vært opparbeidelse av 


Hunnadalen boligfelt med totalt 15,7 mill. kr og felles IT med 1 mill. kr, jf. årsmeldingen.  


 


Finansieringen av investeringsutgiftene er gjort gjennom bruk av lån, salg og investeringsfond, samt mot-


tatte avdrag på utlån og refusjoner. Ubrukte lånemidler er økt med ca. kr 1,6 mill. siden i fjor og er per 


31.12.2016 på ca. 8 mill.kr som i hovedsak henger sammen med etterslep i investeringsfremdriften. Det 


er gjennomført salg og finansiert investeringer ved bruk av fond uten at dette er budsjettert. Vi vil anbefale 


å budsjettere investeringsregnskapet fullstendig slik at planlagt salg av tomter og all finansiering legges 


inn i budsjett. Kostnader på prosjekt uten budsjett bør budsjettjusteres i tertialrapporteringen. Vår gjen-


nomgang av investeringsregnskapet har ikke avdekket vesentlige beløp som etter vår vurdering burde 


vært ført i driftsregnskapet. Kommunen har gode rutiner for videreformidling av utlån fra Husbanken, og 


har per 31.12.2016 bokført denne type utlån med 9,5 mill. kr.  


 


Restanseliste over tildelte, ikke utbetalte tilskuddsmidler viser at kommunen kun har ubenyttede midler 


igjen fra 2016 på kr 42 000 i anledning o-kart Holmafjell.  


 


Balansen 


Alle vesentlige balanseposter er verifisert per 31.12.2016. Revisjonen baserer seg i stor grad på kommu-


nens egne avstemmingskontroller. Revisjonen har et godt samarbeid med administrasjonen og jobber 


parallelt slik at de fleste feil er rettet i det fremlagte regnskap. Det vises i den forbindelse til bokførings-


loven § 11 som krever at alle balanseposter skal være dokumentert, med mindre de er ubetydelige. Bjerk-


reim bruker den kommunale regnskapsmappen for totalavstemming og har god dokumentasjon her. 


Omdanning av Dalane Energi IKS til aksjeselskap medførte at aksjeposten i balansen økte med 5,81 mill. 


kr i 2016, jf. note 24. 


 


Forvaltningsrevisjon og selskapskontroller 


Kontrollutvalget foretar bestillinger av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i samsvar med plan for 


forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016 - 2019. I 2016 har vi levert Overordnet analyse Plan for 


forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019 og Overordnet analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019. Bestilt 


oppfølging av skolemiljø rapporten er utsatt til våren 2017 jf. Kontrollutvalg sak 13/16. Videre er det 


bestilt deltakelse i forvaltningsrevisjonen «Interkommunal PP-tjeneste i Dalane» for levering 2017. I til-


legg er sentrale kommune- og formannskapsvedtak gjennomgått i løpet av året.  


Attestasjoner 


I løpet av 2016 har vi gjennomført en rekke varierte bekreftelsesoppgaver, bl.a. seks merverdiavgifts-


kompensasjonskrav, bekreftelse av tilskudd for ressurskrevende tjenester og antallet psykisk utviklings-


hemmede, to prosjektsamarbeidsattestasjoner, lønnstilskudd og diverse spillemidler.  


Misligheter 


Revisor plikter i henhold til revisjonsforskriften § 4 å rapportere misligheter til kontrollutvalget med kopi 


til administrasjonssjefen. Vi har i år ikke avdekket eller fått melding om at det er begått misligheter. 


Kommunen har vedtatt etiske retningslinjer.  
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Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen 


Rådmann og økonomisjef har gjennom sine underskrifter på fullstendighetserklæring datert 16.3.2017 


bekreftet at vi har fått tilgang til alle opplysninger som er relevante for årsregnskapet.  


Konklusjon – revisjonsberetningen 


Vi har gjennom vår revisjon oppnådd betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlige 


feil, og avlegger derfor en revisjonsberetning med positive konklusjoner.   


 


Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de merknader revi-


sor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende forbedring og ef-


fektivisering av normal drift. For 2016 er det ikke avdekket forhold som kontrollutvalget plikter å følge 


opp.  


 


 


Med hilsen 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 
 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/     


statsautorisert revisor      


 
Annebeth M. Mathiassen 


        Oppdragsleder/registrert revisor 
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Oppfølging politiske vedtak - ikkje avslutta saker frå 2014, 2015 og halve 2016 
Saksnr. Sakstittel Saks 


beh. 


Arkivsak Avslag/ 
innvilget 


Tidligare status/ 
oppfølging 


Status 1.mars 2017 


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.  


Byggesak er behandlet etter at den 
etterlyste dokumentasjonen ble mottatt. 
Saken er avsluttet. 


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. Sannsynligvis forgjeves. 


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. 


Saken er hos kontrollutvalget. 


Kommunestyret 
060/15 


Opprettelse av plangruppe 


for utredning av nytt 


omsorgssenter i Bjerkreim 


kommune 


NWB 15/774-1 Valgt Rapport legges frem innen april 2017. Rapport april/mai 2017. 


  







Saksnr. Sakstittel Saks 
beh. 


Arkivsak Avslag/ 
innvilget 


Tidligare status/ 
oppfølging 


Status 1.mars 2017 


LMT 
002/16 


Søknad frå Hilde 


Fuglestad Ramsli om 


næringsfond til etablering 


av Mi9 Glede 


GSE 15/651-7 Innvilga Utbetaling ved dokumentasjon av utgifter før 01.02.17. 
Tilskot ikkje utbet. ennå. 


Heile tilskotet er utbetalt. 


LMT 
013/16 


Søknad frå Karl og Kari 


Gjedrem om næringsfond 


til etablering av Gjedrem 


kompetanse AS 


GSE 15/874-5 Innvilga Utbetaling ved dokumentasjon av utgifter før 01.05.17. 
Tilskot ikkje utbet.ennå.  


Mesteparten av tilskotet er utbetalt i febr. 
Ventar på noko dokumentasjon før 
ferdigstilling. 


Formannskapet 
029/16 


Søknad om forlenget 


tillatelse for midlertidig 


plasthall, FK-butikken, 


gnr 32, bnr 113, Vikeså 


AES 12/627-16 Innvilga Midlertidig tillatelse gitt, frist to år. Midlertidig tillatelse gitt, frist to år – frem 
til 11.4.2018. 


Formannskapet 
058/16 


Opparbeiding av 


Røysland industriområde 


KNO 15/604-2 Vedtatt Forprosjekt utarbeidet. Avventer nærmere avklaring vedr. 
mulig salg 


Avventer nærmere avklaring vedr mulig 
salg. 


Kommunestyret 
014/16 


Val av forliksråd for 


perioden 2017-2020 


TIG 15/592-18 Valgt Valget er formidlet til fylkesmannen. Venter på 
godkjenning 


Fylkesmannen har sendt vedtak om 
oppnemning 07.02.17. Saken er ferdig. 


Kommunestyret 
028/16 


Utvidelse av Brannstasjon KNO 16/310 Innvilga Under arbeid Saksbehandling ferdig. Stasjon under 
bygging. 


  
 
 
 
 
 
 
 
 








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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Postadresse: 
Lagårdsveien 78 
4010 STAVANGER 


Besøksadresse: 
Samme: 


Telefon: 
40 00 52 00 


Bankkonto: 
3201.35.38262 


Organisasjonsnr: 
NO 887 052 832 MVA 


Epostadresse: 
post@Rogaland-Revisjon.no 


Telefax: 
51 53 40 03 
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Kommunestyret i Bjerkreim  
postmottak@bjerkreim.kommune.no 


 


Kopi: 


Kontrollutvalget,  


Formannskapet 


 


Administrasjonssjefen 


A 
  


UAVHENGIG REVISORS BERETNING  


 


Uttalelse om revisjon av årsregnskapet 


Konklusjon 


Vi har revidert Bjerkreim kommunes årsregnskap som viser kr 169 556 711 til fordeling drift og et regn-


skapsmessig mindreforbruk på kr 4 866 795. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, 


driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne da-


toen, og noter til årsregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper. 


Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dek-


kende framstilling av den finansielle stillingen til Bjerkreim kommune per 31. desember 2016, og av re-


sultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 


regnskapsskikk i Norge. 


Grunnlag for konklusjon 


Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, her-


under de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse stan-


dardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 


kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 


med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 


grunnlag for vår konklusjon. 


Øvrig informasjon 


Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kom-


munens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 


Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øv-


rige informasjonen. 


I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål 


å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunn-


skap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilin-


formasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 


feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   


 



mailto:postmottak@bjerkreim.kommune.no
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  Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet 


Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 


for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 


Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne 


utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter 


eller utilsiktede feil. 


Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 


Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke innehol-


der vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revi-


sjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 


ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 


Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 


kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig der-


som den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 


brukerne foretar basert på årsregnskapet.  


 


Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 


ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 


 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 


misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 


slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 


for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 


avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 


innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 


intern kontroll. 


 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 


revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for 


en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. 


 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 


og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er rimelige. 


 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert til-


leggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 


og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 


Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget av 


revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 


betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den 


interne kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 


Konklusjon om budsjett 


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 


grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i års-


regnskapet stemmer med regulert budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 


om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød-


vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som 


ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 


oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regn-


skapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


 


Stavanger, 06.04.2017 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 
Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor 
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Saksbehandlar:  Referanse: Arkiv: Dato: 


Ingunn Ognedal 
Telefon: 51 20 11 99 


16/579 
17/1194 


FE - 040, TI - &50 04.04.2017 


 


Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 - levekår 
ArkivSakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


innvilget/ 


godkjent 


Status: 


Iverksett/under arbeid 


Vidare oppfølging 


'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 Tatt til 


etterretning 


  


'16/331 4 BFU 29.08.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak levekår '026/16 Tatt til 


etterretning 


  


'16/331 2 BFU 29.08.2016 


13:00:00 


Delegerte vedtak service '027/16 Tatt til 


etterretning 


  


'16/331 5 BFU 29.08.2016 


13:00:00 


Referatsaker '028/16 Tatt til 


etterretning 


  


'16/547 1 BFU 03.10.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '029/16 Godkjent   


'16/559 1 IOG 03.10.2016 


19:00:00 


Forslag - 17. mai talar 2017 '030/16 Valgt 17.mai talar engasjert  


'16/518 6 IOG 03.10.2016 


19:00:00 


Kulturdag og kulturprisen 2016 - 


utnemning av prisvinnar 


'031/16 Valgt Kulturdag gjennomført 


og kulturpris utdelt 


 


'16/547 2 BFU 03.10.2016 


19:00:00 


Referatsaker '032/16 Tatt til 


etterretning 


  


'16/547 3 BFU 03.10.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak oppvekst '033/16 Tatt til 


etterretning 


  


'16/547 4 BFU 03.10.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak levekår '034/16 Tatt til 


etterretning 


  


'16/547 5 BFU 03.10.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak kultur '035/16 Tatt til 


etterretning 


  







ArkivSakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


innvilget/ 


godkjent 


Status: 


Iverksett/under arbeid 


Vidare oppfølging 


'16/547 6 BFU 03.10.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak service '036/16 Tatt til 


etterretning 


  


'16/681 1 BFU 28.11.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '037/16 Godkjent   


'16/676 1 ØSØ 28.11.2016 


19:00:00 


Boligsosial plan for Bjerkreim 


kommune 2016-2020 


'038/16 Godkjent Til KST  


'16/693 1 SBE 28.11.2016 


19:00:00 


Godkjenning av plan for 


kreftomsorg og lindrende 


behandling 2016-2020 


'039/16 Godkjent Til KST  


'16/659 1 AAV/ 


RAN 


28.11.2016 


19:00:00 


Rullering av handlingsprogram for 


kultur, idrett og friluftsanlegg 


2017 


'040/16 Vedtatt Til KST  


'16/677 1 KSO 28.11.2016 


19:00:00 


Høringsuttale - Rammeplan for 


barnehagens innhold og oppgaver 


'041/16 Vedtatt med 


litt tillegg 


Høringsuttale sendt  


'16/681 2 BFU 28.11.2016 


19:00:00 


Referatsaker '042/16 Tatt til 


etterretning 


  


'16/681 3 BFU 28.11.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak oppvekst '043/16 Tatt til 


etterretning 


  


'16/681 4 BFU 28.11.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak levekår '044/16 Tatt til 


etterretning 


  


'16/681 5 BFU 28.11.2016 


19:00:00 


Delegerte vedtak service '045/16 Tatt til 


etterretning 
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Saksbehandlar:  Referanse: Arkiv: Dato: 


Ingunn Ognedal 
Telefon: 51 20 11 99 


16/579 
17/1197 


FE - 040, TI - &50 04.04.2017 


 


Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 - kommunestyret 
ArkivSakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


innvilget/ 


godkjent 


Status: 


Iverksett/under 


arbeid 


Vidare oppfølging 


'16/490 1 TIG 20.09.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '030/16 Godkjent   


'16/292 3 TIG 20.09.2016 


19:00:00 


Stortings- og sametingsvalet 2017 


- fastsetting av valdag 


'031/16 Vedtatt ein 


dag 


  


'11/21 65 AES 20.09.2016 


19:00:00 


Godkjenning av reguleringsplan for 


Elvebakken, gnr 33, bnr 25 m.fl. 


'032/16 Godkjent   


'16/424 4 AES 20.09.2016 


19:00:00 


Godkjenning av planstrategi for 


Bjerkreim kommune for perioden 


2016-2019 


'033/16 Godkjent Planstrategi er 


vedtatt 


 


'14/708 4 GSE 20.09.2016 


19:00:00 


Høyring - Forslag til endringar i 


konsesjons-, odels- og jordlova 


'034/16 Godkjent Ok  


'16/526 2 TIG 20.09.2016 


19:00:00 


Plan for selskapskontroll 2017-


2020 


'035/16 Vedtatt   


'16/540 2 TIG 20.09.2016 


19:00:00 


Plan for forvaltningsrevisjon 


2017-2020 


'036/16 Vedtatt   


'15/849 22 ØDA 20.09.2016 


19:00:00 


Oppsummering og evaluering etter 


ekstremværet Synne, desember 2015 


'037/16 Godkjent Beredskap og 


prioriteringer 


skal framover 


synliggjøres i 


årlige planer 


 


'16/490 2 TIG 20.09.2016 


19:00:00 


Referatsaker '038/16 Godkjent   


'16/562 1 TIG 26.10.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '039/16 Godkjent   







'16/325 17 TSP 26.10.2016 


19:00:00 


Andre tertialrapport for 2016 '040/16 Godkjent   


'16/562 2 TIG 26.10.2016 


19:00:00 


Referatsaker '041/16 Godkjent   


'16/674 1 TIG 23.11.2016 


19:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '042/16 Godkjent   


'09/173 8 ØDA 23.11.2016 


19:00:00 


Godkjenning av 


delegasjonsreglement 


'043/16 Godkjent Iverksatt  


'10/65 13 KNO 23.11.2016 


19:00:00 


Uttale til forslag til 


omklassifisering av fylkesveger 


'044/16 Godkjent Iverksatt  


'16/401 6 ØDA 23.11.2016 


19:00:00 


Høringsuttale fra Bjerkreim 


kommune på politidistriktets 


lokale struktur - nærpolitireform 


'045/16 Godkjent Videresendt. I 


etterkant er det 


klaget på 


vedtaket. Klagen 


er gått til 


departementet 


 


'16/661 2 ØDA 23.11.2016 


19:00:00 


Høringsuttale på regionreform fra 


Bjerkreim kommune 


'046/16 Vedtatt med 


endringer 


Høringsuttale er 


sendt 


 


'07/757 27 TIG 23.11.2016 


19:00:00 


Møteplan politiske organ 2017 '047/16 Godkjent Vedtatt at møta 


skal starta etter 


arbeidstid, kl. 16 


eller 19 


 


'16/740 1 TIG 14.12.2016 


13:00:00 


Godkjenning av møteprotokoll '048/16 Godkjent   


'15/844 42 AES 14.12.2016 


13:00:00 


Godkjenning av reguleringsplan for 


massetak på Brådli, gnr 39, bnr 4 


og 5 


'049/16 Godkjent Planen er godkjent Innhenting av 


konsesjon er en 


forutsetning for drift 


av massetaket – 


behandles av 


Direktoratet for 


mineralforvaltning 


'16/676 1 ØSØ 14.12.2016 


13:00:00 


Boligsosial plan for Bjerkreim 


kommune 2016-2020 


'050/16 Vedtatt Planen sendt 


Husbanken 


 


'16/693 1 SBE/ØSØ 14.12.2016 


13:00:00 


Godkjenning av plan for 


kreftomsorg og lindrende 


behandling 2016-2020 


'051/16 Godkjent Iverksatt  


'16/421 17 TSP 14.12.2016 


13:00:00 


Budsjett for 2017 og økonomiplan 


2017 - 2020 


'052/16 Godkjent   


'16/659 1 AAV/RAN 14.12.2016 


13:00:00 


Rullering av handlingsprogram for 


kultur, idrett og friluftsanlegg 


2017 


'053/16 Godkjent   


'16/740 2 TIG 14.12.2016 Referatsaker '054/16 Godkjent   







13:00:00 


'15/592 45 TIG 14.12.2016 


13:00:00 


Val av ny vara til forliksrådet 


2017-2020 


'055/16 Valt og 


meldt inn 


Fylkesmannen har 


sendt vedtak om 


oppnemning 


07.02.17. 


Ferdig 
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Noter og hovedoversikter til regnskap  


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


regnskapsskikk. 


 


Regnskapsprinsipper 


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


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


 


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


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


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


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


 


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


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


 


Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 


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


omløpsmidler. Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer. 


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


Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 


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


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


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


standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og 


aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 


 


Klassifisering av gjeld 


Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. Annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på 


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


 


Vurderingsregler 


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


Utestående fordringer er vurdert til pålydende. 


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


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


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


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


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


provisjoner mv.) er finansutgifter og inntekter. 


 


Selvkostberegninger 


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


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


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


retningslinjer. 


 


Mva-plikt og mva-kompensasjon 


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


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


gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet 
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Note nr. 1 


 
I og med at Dalane Energi gikk over fra IKS til AS  garanterer ikke kommunen for deres lån lenger. 


 


Note nr 2 


 
Dalane energi ble omdannet til et AS i 2016. Tidligere var det et IKS og var ikke med i dette oppsettet. 


Bjerkreim kommune eier 1 162 aksjer pålydende 5 000 per aksje.  


Dette er staus per 31.12, men i 2017 vil en rydde opp i aksjer og andeler ved sak om eierskap. 


  


OPPGAVE OVER KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER OG GJELDSANSVAR


Person, Firma, Organisasjon


Garantiansvar pr. 


31/12-2016 Garantiansvar utløper


Garantier etter Kommunelovens §51


Røyslandstunet burettslag  ( lånebeløp 750 056,-) 312 067 27.09.2021


Bjerkreimshallen 277 771 01.03.2018


Sum Garantiansvar 589 838


Oversikt over ansvar for kommunale og interkommunale bedrifters langsiktige gjeld


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


Sum Gjeldsansvar 1 408


Selskapets navn


Balanseført 


verdi Markedsverdi


Eierandel i 


selskapet


Lyse Energi 5 166 000         Ukjent 0,512 %


Landbrukssentret Helleland 6 000                Ukjent


Aksjer Dalane Energi AS 5 810 000         Ukjent 11,62 %


Aksjer Dalane Produkter 11 500              Ukjent


Aksjer UNINOR 620 000            Ukjent


Studentenes hus 400                   Ukjent 4 aksjer


Boktrykk - Norsk skjema forlag 500                   Ukjent 5 aksjer


Biblioteksentralen A/L 300                   Ukjent 1 andel


A/L Dalane Husflid 1 000                Ukjent Ukjent


Stavtjørn Fjellsenter 19 000              Ukjent Ukjent


DIM 13 200              Ukjent 13,20 %


Andeler Rogaland Revisjon 28 300              Ukjent 0,67 %


Magma Geopark 350 000            Ukjent


 Aksjer og andeler i varig eie  (2016)
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Note nr 3 


 
 


Note nr 4 


  


Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere


Tekst


Regnskapsåret 


31.12


Regnskapsår 


01.01


Gjenværende 


løpetid


Kommunens samlede lånegjeld        128 086 291        124 171 114 19


Fordelt på følgende kreditorer:


Kommunalbanken flytende/fast rente 32 490 040         34 814 277         15


Forretnings- og sparebank fast-/flytende 


rente med og uten SWAP 84 318 000         77 020 000         20


Husbanken 11 278 251         12 336 837         14


Andre låneavtaler


Gjeld i andre kommunale 


regnskapsenheter


Kommunale foretak KF


Interkommunalt samarbeid


Bundne driftsfond - kap. 251 2016 2015


Beholdning pr.01.01 11 169 010,58   11 622 568,91  


Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 756 509,22         2 899 170,00    


Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet -                       -                      


Avsetning til bundne driftsfond 4 837 859,11     2 445 611,67    


Beholdning pr. 31.12 15 250 360,47   11 169 010,58  


Ubundne investeringsfond - kap. 253 2016 2015


Beholdning pr.01.01 6 140 670,00     16 617 968,63  


Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 1 289 211,15     11 669 868,12  


Avsetning til ubundne investeringsfond 5 987 205,71     1 192 569,49    


Beholdning pr. 31.12 10 838 664,56   6 140 670,00    


Bundne investeringsfond - kap. 255 2016 2015


Beholdning pr.01.01 1 535 081,65     1 545 143,65    


Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 1 000 000,00     10 062,00          


Avsetning til bundne investeringsfond 303 662,00         -                      


Beholdning pr. 31.12 838 743,65         1 535 081,65    


Disposisjonsfond - kap. 256 2016 2015


Beholdning pr.01.01 9 709 583,21     10 404 113,67  


Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet -                       2 100 000,00    


Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 64 824,91           555 000,00       


Avsetning til disposisjonsfond 5 942 085,30     1 960 469,54    


Beholdning pr. 31.12 15 586 843,60   9 709 583,21    


Samlet avsetning og bruk av fond i året 2016 2015


Beholdning pr.01.01 28 554 345         40 189 795        


Avsetninger 17 070 812         5 598 651          


Bruk av avsetninger 3 110 545           17 234 100        


Netto avsetninger         (Negativt tall betyr netto forbruk) 13 960 267         -11 635 449      


Beholdning pr. 31.12 42 514 612         28 554 345        
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Note nr 5 


 


  


2015 2016


Nåverdi av årets pensjonsopptjening 9 153              8 987                


+ Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelser 6 755              7 104                


= Brutto pensjonskostnad 15 908           16 091              


- Forventet avkastning på pensjonsmidlene 6 262              6 551                


= Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 9 646              9 540                


+ Sum amortisert premieavvik 966                 732                   


+ Administrasjonskostnad 672                 619                   


= Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 11 284           10 891              


2015 2016


Innbet. Premie/tilskudd (ekskl. adm) 8 010              9 663                


- Netto pensjonskostnad 9 646              9 540                


= Årets premieavvik -1 636            123                   


Sats for arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %


AGA av prenmieavvik -231           17                


AGA av innbet. Premie/tilskudd (inkl. adm.) 1 129          1 362           


2016


Brutto pensjonsforpliktelser IB 1.1. samt fisjon/fusjon 173 651        


± Estimatavvik forpliktelser IB 1.1 -3 118          


± Overførte/mottatte avvik -               


= Faktiske forplikelser IB 1.1 170 533        


+ Årets opptjening 8 987           


+ Rentekostnader 7 104           


- Utbetalinger -3 840          


= Brutto pensjonsforpliktelser UB 31.12 - Estimat 182 784        


2016


Brutto pensjonsmidler IB 1.1. samt fisjon/fusjon 142 953        


± Estimatavvik midler IB 1.1 -3 443          


± Overførte/mottatte avvik -               


= Faktiske pensjonsmidler IB 1.1 139 510        


+ Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) 10 283          


- Administrasjonskostnader -619             


- Utbetalinger -3 839          


+ Forventet avkastning 6 551           


= Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - Estimat 151 886        


Økonomiske forutsetninger 2015 2016


Årlig avkastning (i %) 4,65 4,60


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


Årlig lønnsvekst (i %) 2,97 2,97


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


Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i %) 2,97 2,20


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


SPESIFIKASJON AV BRUTTO


PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT


KLP 2016


PENSJONSKOSTNAD


PREMIEAVVIK


SPESIFIKASJON AV BRUTTO


PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT
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Note nr 6 


 
 


  


2015 2016


Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 980             2 823                


+ Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelser 1 883             1 778                


= Brutto pensjonskostnad 4 863             4 601                


- Forventet avkastning på pensjonsmidlene 1 739             1 383                


= Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 3 124             3 218                


+ Sum amortisert premieavvik -217               -190                  


+ Administrasjonskostnad 88                   94                      


= Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 2 995             3 122                


2015 2016


Innbet. Premie/tilskudd (ekskl. adm) 3 307             3 454                


- Netto pensjonskostnad 3 124             3 218                


= Årets premieavvik 183                236                   


Sats for arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %


AGA av prenmieavvik 26              33                


AGA av innbet. Premie/tilskudd (inkl. adm.) 466            487              


(arbeidsgivers andel)


2016


Brutto pensjonsforpliktelser IB 1.1. samt fisjon/fusjon -51 945         


± Estimatavvik forpliktelser IB 1.1 7 497           


± Overførte/mottatte avvik -               


= Faktiske forplikelser IB 1.1 -44 448        


+ Årets opptjening -2 823          


+ Rentekostnader -1 778          


- Utbetalinger -               


= Brutto pensjonsforpliktelser UB 31.12 - Estimat -49 049        


2016


Brutto pensjonsmidler IB 1.1. samt fisjon/fusjon 43 378          


± Estimatavvik midler IB 1.1 -12 947         


± Overførte/mottatte avvik -               


= Faktiske pensjonsmidler IB 1.1 30 431          


+ Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) 3 548           


- Administrasjonskostnader -94               


- Utbetalinger -               


+ Forventet avkastning 1 382           


= Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - Estimat 35 267          


Økonomiske forutsetninger 2015 2016


Årlig avkastning (i %) 4,35 4,30


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


Årlig lønnsvekst (i %) 2,97 2,97


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


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


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


SPESIFIKASJON AV BRUTTO


PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT


SPK 2016


PENSJONSKOSTNAD


PREMIEAVVIK


SPESIFIKASJON AV BRUTTO


PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT
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Note nr 7 
Vann 


 


Note nr 8  
Avløp 


 
 


Note 9    


 
 


  


Selvkost - Vann


= Driftskostnader  (a) 1 278 781


+ Avskrivninger 982 527


+ Kalkulatoriske renter 178 859


= Kapitalkostnader  (b) 1 161 386


= Gebyrgrunnlaget (=a+b) 2 440 167
- Gebyrinntekter 2 243 198


+ Avsetning til fond 0


- Bruk av fond 196 969


= 0 (kontroll sum) 0


Finansiell dekningsgrad 91,93


Rentefot 1,684 %


Rente på snitt. saldo i bal - 16 10 621 071


Kalk. Renter 178 859


Selvkost - Avløp


= Driftskostnader  (a) 1 607 345


+ Avskrivninger 1 329 122


+ Kalkulatoriske renter 340 491


= Kapitalkostnader  (b) 1 669 613


= Gebyrgrunnlaget (=a+b) 3 276 958
- Gebyrinntekter 3 499 004


+ Avsetning til fond 222 046


- Bruk av fond 0


= 0 (kontroll sum) 0


Finansiell dekningsgrad 106,78


Rentefot 1,684 %


Saldo i bal - 16 20 219 151


Kalk. Renter 340 491


Regnskap


Tjeneste: 3381 Feiing og forbygging 2016


Driftsutgifter 162 915,00                 


Driftsinntekter -192 806,30


Avsatt bundet fond 29 891,30


T O T A L T -                            
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Note nr 10 


 
 


 
 


Note nr 11 Aktiveringsskjema  


 
 


  


2016


Lønnsutgifter 1 868 734          


Andre driftsutgifter 68 742               


Driftsinntekter -832 576            


Netto driftsutgifter 1 104 900           


2016


Lønnsutgifter 994 733,00        


Andre driftsutgifter 116 252,00        


Driftsinntekter -502 955            


Netto driftsutgifter 608 030,00        


Andre selvkostområder


Selvkost  F 215  Skolefritidsordning


Tjenesten 2150  SFO


Selvkost   F 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering


Tjeneste 3021 Byggesaker - 3022 Delingssaker


Funksjon: 303 Kart og oppmåling Regnskap 2016


Utgifter 631 055          


Inntekter -1 191 186      


Avsatt 560 131          


Sum total funksjon: 303 Kart og oppmåling -                 


Forbruk Aktiverings-


2016 konto


6021 Næringsområde Røysland 33 550,00         2 275 005 Debet 9920


6037 Asfaltering 543 656,25       2 275 011 Debet 9920


6045 Egenkapitalinnskudd - KLP 412 485,00       2 214 100 Debet 9923


6045 Aksjer Dakane Energi AS 5 810 000,00    2 216 812 Debet 9923


6168 Teknisk utstyr 500 000,00       2 245 009 Debet 9922


6167 Maskiner - PLO 156 075,00       2 245 006 Debet 9922


6113 Omsorgssenter 107 168,00       2 275 002 Debet 9920


6133 Opparbeidelse av Hunnadalen 12 682 904,00 2 275 004 Debet 9920


6133 Opparbeidelse av Hunnadalen - vann 1 800 000,00    2 275 006 Debet 9920


6133 Opparbeidelse av Hunnadalen - avløp 1 200 000,00    2 275 007 Debet 9920


6141 Skifte av veglys - ikke kvikksølv 376 099,82       2 275 011 Debet 9920


6142 Gang- og sykkelsti Fv 112  2013 Søndre del 297 052,63       2 275 011 Debet 9920


6173 Gatelys Fv 51 Tengesdal - Kleivane 539 375,00       2 275 008 Debet 9920


6156 Soveskur Skjerabeget 385 988,00       2 275 002 Debet 9920


6155 Brannstasjon 226 133,00       2 275 002 Debet 9920


1201 Felles IT (skole) 381 578,00       2 245 002 Debet 9922


1201 Felles IT (adm) 952 654,40       2 245 002 Debet 9922


TOTALT 26 404 719,10 


Fast eiendom 18 191 926,70 2 599 000 Kredit 9920


Maskiner og utstyr 1 990 307,40    2 599 000 Kredit 9922


Aksjer og andeler 6 222 485,00    2 599 000 Kredit 9923


Tomtesalg Næringstomt -                      2 275 005 Kredit


6015 Anleggsbidrag - boligfelt 1 050 000          2 275 004 Kredit


Hussalg 531 163             2 275 001 Kredit


Salg Ørsdalen gruver - deler av eiendom 301 995             2 275 010 Kredit


Tomtesalg - boligtomter (7 * 1 000 000,-) 7 000 000          2 275 004 Kredit


Tomtekjøp (gjenkjøp) -                      Debet


Netto salg 8 883 158          2 599 000 Debet 9900


Prosjektnr Tekst Debet/Kredit Objektnr.
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Note nr 12 


 
 


Note nr 13 


 
 


Note nr 14 


Ytelser til ledende personer 31.12.2016 


Administrasjonssjef 1 000 000 


Ordfører 843 443 


 


  


KOST- KOST- BOKFØRT BOKFØRT


PRIS TILGANG PRIS VERDI TILGANG ÅRETS VERDI


Tekst 01.01. AVGANG UTGÅTT 31.12. 01.01. AVGANG AVSKR. 31.12.


Faste Eiendommer


2275001  Kommunale boligar 12 106 756       -531 163       -           11 575 593       10 363 501       -531 163       272 982        9 559 359         


2275002  Bygningar/eigendomar 205 586 570     719 289        -           206 305 858     151 601 668     719 289        5 167 771     147 153 186     


2275004  Bustadfelt 7 923 870         4 632 904     -           12 556 773       7 923 869         4 632 904     -               12 556 773       


2275005  Industriområde 10 425 965       33 550          -           10 459 515       10 425 883       33 550          -               10 459 433       


2275006  Teknisk anlegg - vatn 22 748             1 800 000     -           24 548 749       10 212 319       1 800 000     982 527        11 029 823       


2275007  Teknisk anlegg - kloakk 34 982 565       1 200 000     -           36 182 565       20 280 435       1 200 000     1 329 122     20 157 867       


2275008  Tenkisk anlegg - veg 10 613 904       539 375        -           11 153 279       7 211 935         539 375        278 832        7 472 478         


2275010  Kommunale eigendomar 20 506 122       -               -           20 506 122       20 506 122       -               -               20 506 122       


2275011  Vegar 26 107 156       1 216 809     -           27 323 965       21 585 139       1 216 809     570 049        22 231 899       


Utstyr, maskiner, transportmidler


2245001 Utstyr sentraladministrasjon 1 642 259         -               -           1 642 259         264 625            -               77 485          187 140            


2245002 IT-felles 12 062 266       1 334 232     -           13 396 498       1 769 581         1 334 232     1 205 816     1 897 997         


2245003 Utstyr helse 474 811            -               -           474 811            97 134             -               47 267          49 867             


2245006 Utstyr PLO 1 061 302         156 075        -           1 217 377         447 616            156 075        95 160          508 531            


2245008 Utstyr Teknisk Etat 2 371 180         -               -           2 371 180         -                  -               -               -                  


2245009 Maskiner Teknisk Etat 946 500            500 000        -           1 446 500         107 500            500 000        207 500        400 000            


TILGANGER, AVGANGER OG AVSKRIVNINGER 2016


Regnskap Buds(end) Budsjett %- Regnskap


2016 2016 2016 forbruk 2015


Kontrollutvalget 82 114 114 72,3 102


Kontrollutvalgssekretariat 110 110 110 100 95


Revisjon 321 312 312 102,8 262


T O T A L T 513 536 536 95,7 460
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Note nr 15 


 
 


Avvik i oppstilling skyldes retting av avvik mellom aktiva og passiva i balansen. Avviket oppsto da 


kommunen skiftet regnskapssystem. Differsansen har vært på memoriakonti, men er nå ført i balansen 


som omløpsmiddel.  


31.12.2016 31.12.2015 Endring


2.1 Omløpsmidler 87 412 068kr  65 228 951kr     


2.3 Kortsiktig gjeld 30 075 889kr  23 954 657kr     


57 336 179kr  41 274 294kr     16 061 885kr    


Beløp Sum


Inntekter driftsregnskap 226 759 142kr  


Inntekter investeringsregnskap 21 258 337kr     


Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner 27 189 026kr     


275 206 505kr  275 206 505kr  


Utgifter driftsregnskap 212 137 566kr  


Utgifter investeringsregnskap 20 353 213kr     


Utbet. ved eksterne finanstransaksjoner 28 480 373kr     


260 971 152kr  260 971 152kr  


14 235 353kr    


1 587 536kr      


15 822 889kr    


16 061 885kr    


-238 996kr        Differanse (forklares nedenfor)


Balanseregnskapet


Arbeidskapital


Drifts- og investeringsregnskapet:


Anskaffelse av midler:


Sum anskaffelser av midler


Anvendelser av midler


Endring i arbeidskapital i balansen


Endring i arbeidskapital


Sum anvendelser av midler


Anskaffelse - anvendelse av midler


Endringer ubrukte lånemidler (økning+/reduksjon-)


Endring i arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap
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Note nr 16 


 
 


 


 


  


Debet Kredit Note


1/1-2016Saldo Underskudd i Kapital 1/1-2016 Saldo 130 164 564,11


Debetposter i året Kreditposter i året


Salg av fast eiendom og anlegg (9900) 8 883 158,00


Aktivering av fast eiendom og anlegg 


(9920) 18 191 926,24


Av- og nedskriving av eiendom og 


anlegg (9901) 8 601 283,00 Oppskriving av fast eiendom og anlegg 0,00


Salg av utstyr, maskiner og 


transportmidler 0,00 Aktivering av maskiner og utstyr (9922) 1 990 307,40


Av- og nedskrivning av maskiner og 


transportmidler (9902) 1 633 228,00


Salg av aksjer og andeler (9903) 0,00 Kjøp av aksjer og andeler  (9923) 6 222 485,00


Nedskrivning av aksjer og andeler 


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


Avdrag på utlån (9927) 1 199 123,07 Utlån  (9925) 1 416 554,00


Avdrag på sosiallån (9932) 0,00 Sosiale utlån  (9926) 0,00


Avskrivning av utlån  (9906) 69 172,13 Oppskrivning avskrevne utlån  (9924) 0,00


Bruk av midler fra eksterne lån 20 412 463,27 Avdrag på eksterne lån (9905) 18 084 845,07


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


Pensjonsforpliktelser 14 347 794,00 Pensjonsmidler 8 932 652,00


Arb.giveravgift - pensjonsforpliktelser 763 536,00 Ansvarlig lån - Lyse energi 0,00


Ansvarlig lån  - avdrag (9912) 512 000,00 Arb.giveravgift - pensjonsmidler 0,00


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


Aktivering - nedskrivning til gamle 


verdier 0,00 Aktivering - oppskriving til nye verdier 2,16


31/12-2016 Saldo 128 581 578,51 31/12-2016 Saldo underskudd i kapital


Sum Debit 185 003 335,98 Sum Kredit 185 003 335,98


Økonomisjef Rådmann          Revisjonsjef


(sign) Med henvisning til 


revisjonsberetning


datert 


KOMMUNEKASSENS KAPITALKONTO   2.599.000
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Note 17 
Ressurskrevende brukere 


Det er regnskapsført stipulert refusjonsinntekt på 0,325 millioner ut fra faktura og sluttoppgjør per 


31.12 for ressurskrevende brukere.  


 


Note 18 


Tilskudd private barnehager 


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


13,587 millioner kroner mot et budsjett på 13,518 millioner. Beregninger og utbetalinger gjøres opp 


mot siste godkjente regnskap fordelt på stykkpris per unge samt små og store (alder). Tilskuddet gis da 


etter antall unger i barnehage på de to telletidspunktene som er fastsatt. 


 


Note 19 


Sosiallån 


For regnskapsåret 2016 er alle sosiallån gjort opp, og det er gjort en vurdering resterende saldo ikke lot 


seg innkreve eller inndrive så dette er avskrevt og tapsført. Det er derfor per 31.12 ikke utestående 


sosiallån. 


 


Note 20 


Periodisering av lønn – en «13. lønnskjøring» 


Hver måned vil opparbeidet tillegg utbetales måneden etter. Ved årsskifte vil slik lønn for desember 


bli utbetalt i januar og da i et annet regnskapsår. Dette kalles påløpt lønn. Etter lover og forskrifter skal 


alle utgifter regnskapsføres i det regnskapsåret utgiften har oppstått. For 2016 er dette stipulert til om 


lag 1,7 millioner inkludert sosiale utgifter. Dette er blitt ugiftsført på de ansvarsområdene og tjenester 


som utgiften tilhører. Stipuleringen er gjort på følgende måte – alle lønn i januar utenom fast lønn er 


ansett som lønn opprarbeidet i 2016. Ut fra HRM er dette da stipulert til om lag 1,7 million og er ført 


(stipulert) på riktig ansvar og tjeneste i regnskap 2016.  


 


Note 21 


Egenkapitalinnskudd til KLP 


Innbetaling på kroner 412 485,- fordelt på hhv pensjonsordningen for sykepleiere (80 906,-) og 


fellesordningen for kommuner og bedrifter (331 579,-). 


 


Note 22 


Flom 2015/2016 – økonomiske forhold 


 
 


Note 22 viser hvor mye flommen "Synne" har kostet kommunen i regnskapet fordelt på to år. Nå er det 


satt regnskapsmessig sluttstrek.  


 


 


 


  


Regnskap Regnskap


Flommen "Synne" 2016 2015


Flomutgifter 9 480         948           


Refusjonsinntekter -8 881       -781          


Totale utgifter 599           167            
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Note 23 
Interne finanstransaksjoner for 2016 kan/bør gis en utvidet forklaring: 


 
Tekst Beløp 


Mindreforbruket fra 2016 (KST 020/16) 4 592 


Dalane kulturfestival – BK fører regnskap for festivale (Dalane kommunene – Eigersund, Lund, 


Sokndal og Bjerkreim) og bruker av avsatte midler for å dekkke opp forbruket 


65 


Svømmeopplæring – tilskudd fra Fylkesmannen i 2015 17 


First responder – statlige midler 131 


Inovasjonsprosjekt innen pleie og omsorg – statlige midler 23 


Bistand til etablering etc – Hubankmidler 187 


KUTT i Dalane – felles barnevernsprosjekt (avsluttet i 2016) 46 


Øyeblikkelig hjelp – statlige midler 141 


Selvkost – vann 197 


Næringsstøtte – konsesjonsavgift 15 


  


 


 
Tekst Beløp 


Mindreforbruket avsettes disposisjonsfond (KST 020/16) 4 592 


Renter på bundne fond (bundne) 54 


Midler fra Vikeså kraftverk – etter avtale skal dette avsettes 12 


Premieavvik 2016 (bundne) 410 


Ubrukte tiltaksmidler 2016 – stalige midler (bundne) 150 


Tilbakebetaling etter flom 2015 555 


Boligkontoret 761 


Ubrukte tilskuddsmidler i forbindelse med mottak av flyktninger (bundne) 2 695 


Inovasjon – pleie og omsorg (bundne) 142 


Folkehelsemidler (bundne) 47 


Akuttmedkurs (bundne) 67 


Kart og oppmåling – selvkost og overskudd avsettes 560 


Innsjøkalking – statlige midler (bundne) 210 


Terrengkalking – statlige midler (bundne) 200 


Selvkost kloakk (bundne) 222 


Feiing selvkost (bundne) 30 


Konsesjonsavgift – avsettes for bruk til næringsstøtte (bundne)  74 


 


Note 24 
Omdanning av Dalanen Energi IKS til Dalane Energi AS i 2016 medførte at aksjeposten i balansen 


økte med 5,81 millioner. Tidligere var det et IKS og var derfor balanseført med en verdi. Bjerkreim 


kommune eier 1 162 aksjer pålydende 5 000.  


 


Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap


2016 2016 2016 2015


Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -4 592       -               -             -1 037        


Bruk av disposisjonsfond -65             -4 188         -2 188       -555           


Bruk av bundne fond -757           -               -             -2 899        


T O T A L T -5 413       -4 188         -2 188       -4 491        


Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap


2016 2016 2016 2015


Avsetninger til disposisjonsfond 5 942         -               -             1 960          


Avsetninger til bundne fond 4 838         -               -             2 446          


T O T A L T 10 780       -               -             4 406          
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Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor


Driftsinntekter


Brukerbetalinger 8 026 922,51 7 861 000 7 861 000 7 800 823,98


Andre salgs- og leieinntekter 11 414 634,31 8 167 000 8 017 000 9 805 968,42


Overføringer med krav til motytelse 27 443 752,49 11 714 000 11 705 000 17 655 670,32


Rammetilskudd 92 515 061,00 92 547 000 93 547 000 94 293 408,00


Andre statlige overføringer 5 739 903,00 950 000 950 000 4 463 876,00


Andre overføringer 554 341,00 379 000 379 000 957 057,03


Skatt på inntekt og formue 73 549 981,23 72 000 000 72 500 000 66 515 884,56


Eiendomsskatt 7 445 933,00 7 500 000 7 500 000 7 434 496,55


Andre direkte og indirekte skatter 68 613,00 60 000 60 000 68 613,00


Sum driftsinntekter 226 759 141,54 201 178 000 202 519 000 208 995 797,86


Driftsutgifter


Lønnsutgifter 108 885 126,25 102 374 000 100 753 000 105 635 677,61


Sosiale utgifter 28 818 574,58 31 664 000 28 338 000 28 374 592,62


Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 35 773 370,82 26 137 000 26 353 000 29 954 759,49


Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 30 828 874,95 28 391 000 28 891 000 26 858 884,39


Overføringer 11 575 624,27 11 572 000 15 144 000 10 721 710,27


Avskrivninger 10 214 510,00 2 200 000 2 200 000 9 845 180,00


Fordelte utgifter -3 744 004,59 -17 000 -17 000 -2 966 630,21


Sum driftsutgifter 222 352 076,28 202 321 000 201 662 000 208 424 174,17


Brutto driftsresultat 4 407 065,26 -1 143 000 857 000 571 623,69


Finansinntekter


Renteinntekter og utbytte 5 039 519,98 4 505 000 5 505 000 5 832 800,06


Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0 0 0,00


Mottatte avdrag på utlån 8 000,00 0 0 16 561,00


Sum eksterne finansinntekter 5 047 519,98 4 505 000 5 505 000 5 849 361,06


Finansutgifter


Renteutgifter og låneomkostninger 2 754 615,69 3 000 000 4 000 000 3 521 847,11


Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0 0 0,00


Avdrag på lån 6 680 782,94 6 750 000 6 750 000 8 230 460,00


Utlån 0,00 0 0 6 887,50


Sum eksterne finansutgifter 9 435 398,63 9 750 000 10 750 000 11 759 194,61


Resultat eksterne finanstransaksjoner -4 387 878,65 -5 245 000 -5 245 000 -5 909 833,55


Motpost avskrivninger 10 214 510,00 2 200 000 2 200 000 9 845 180,00


Netto driftsresultat 10 233 696,61 -4 188 000 -2 188 000 4 506 970,14


Interne finanstransaksjoner


Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 4 591 708,68 0 0 1 036 649,06


Bruk av disposisjonsfond 64 824,91 4 188 000 2 188 000 555 000,00


Bruk av bundne fond 756 509,22 0 0 2 899 170,00


Sum bruk av avsetninger 5 413 042,81 4 188 000 2 188 000 4 490 819,06


Overført til investeringsregnskapet 0,00 0 0 0,00


Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0 0 0,00


Avsatt til disposisjonsfond 5 942 085,30 0 0 1 960 469,54


Avsatt til bundne fond 4 837 859,11 0 0 2 445 611,67


Sum avsetninger 10 779 944,41 0 0 4 406 081,21


Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 4 866 795,01 0 0 4 591 707,99
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Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor


Inntekter


Salg av driftsmidler og fast eiendom 10 134 773,52 0 5 000 000 372 450,00


Andre salgsinntekter 0,00 0 0 0,00


Overføringer med krav til motytelse 1 050 000,00 0 0 0,00


Kompensasjon for merverdiavgift 3 801 593,83 8 063 000 8 063 000 2 753 537,18


Statlige overføringer 461 970,00 0 0 0,00


Andre overføringer 5 810 000,00 0 0 4 154 398,00


Renteinntekter og utbytte 0,00 0 0 0,00


Sum inntekter 21 258 337,35 8 063 000 13 063 000 7 280 385,18


Utgifter


Lønnsutgifter 67 504,95 0 0 6 003,60


Sosiale utgifter 20 195,34 0 0 1 527,15


Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 16 401 418,44 27 950 000 32 450 000 18 934 616,57


Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0 0 0,00


Overføringer 3 864 093,83 8 063 000 8 063 000 2 753 537,18


Renteutgifter og omkostninger 0,00 0 0 0,00


Fordelte utgifter 0,00 0 0 0,00


Sum utgifter 20 353 212,56 36 013 000 40 513 000 21 695 684,50


Finanstransaksjoner


Avdrag på lån 11 405 935,07 0 0 12 057 300,00


Utlån 1 416 554,00 0 0 432 000,00


Kjøp av aksjer og andeler 6 222 485,00 350 000 350 000 336 110,00


Dekning av tidligere års udekket 0,00 0 0 0,00


Avsatt til ubundne investeringsfond 5 987 205,71 0 0 1 192 569,49


Avsatt til bundne investeringsfond 303 662,00 0 0 0,00


Sum finansieringstransaksjoner 25 335 841,78 350 000 350 000 14 017 979,49


Finansieringsbehov 24 430 716,99 28 300 000 27 800 000 28 433 278,81


Dekket slik:


Bruk av lån 20 412 463,27 22 500 000 22 500 000 2 130 000,00


Salg av aksjer og andeler 0,00 0 0 0,00


Mottatte avdrag på utlån 1 729 042,57 512 000 512 000 12 523 348,69


Overført fra driftsregnskapet 0,00 0 0 0,00


Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0 0 0,00


Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 2 100 000,00


Bruk av bundne driftsfond 0,00 0 0 0,00


Bruk av ubundne investeringsfond 1 289 211,15 0 0 11 669 868,12


Bruk av bundne investeringsfond 1 000 000,00 5 288 000 4 788 000 10 062,00


Sum finansiering 24 430 716,99 28 300 000 27 800 000 28 433 278,81


Udekket/udisponert 0,00 0 0 0,00
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Oversikt - balanse Regnskap 2016 Regnskap 2015


EIENDELER


Anleggsmidler 487 133 272,32 479 388 240,72


Herav:


Faste eiendommer og anlegg 260 818 538,90 260 111 053,66


Utstyr, maskiner og transportmidler 3 043 533,10 2 686 454,54


Utlån 20 838 748,32 21 202 489,52


Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00


Aksjer og andeler 15 279 737,00 9 057 249,00


Pensjonsmidler 187 152 715,00 186 330 994,00


Omløpsmidler 87 412 068,19 65 055 603,31


Herav:


Kortsiktige fordringer 4 349 180,45 5 718 461,53


Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00


Premieavvik 3 212 099,00 -1 600 841,00


Aksjer og andeler 0,00 0,00


Sertifikater 0,00 0,00


Obligasjoner 0,00 0,00


Derivater 0,00 0,00


Kasse, postgiro, bankinnskudd 79 850 788,74 60 937 982,78


SUM EIENDELER 574 545 340,51 544 443 844,03


EGENKAPITAL OG GJELD


Egenkapital 178 249 750,31 165 597 383,43


Herav:


Disposisjonsfond 15 586 843,60 9 709 583,21


Bundne driftsfond 15 250 360,47 11 169 010,58


Ubundne investeringsfond 10 838 664,56 6 140 670,00


Bundne investeringsfond 838 743,65 1 535 081,65


Regnskapsmessig mindreforbruk 4 866 794,32 4 591 708,68


Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00


Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00


Udekket i inv.regnskap 0,04 0,04


Kapitalkonto 128 581 578,51 130 164 564,11


Endring i regnskapsprinsipp (drift) 3 072 000,00 3 072 000,00


Endring i regnskapsprinsipp (invest) -785 234,84 -785 234,84


Langsiktig gjeld 366 219 700,93 355 304 124,00


Herav:


Pensjonsforpliktelser 238 133 409,00 231 133 010,00


Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00


Sertifikatlån 84 318 000,00 77 020 000,00


Andre lån 43 768 291,93 47 151 114,00


Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00


Kortsiktig gjeld 30 075 889,27 23 781 309,99


Herav:


Kassekredittlån 0,00 0,00


Annen kortsiktig gjeld 18 114 539,65 16 888 245,04


Leverandør- og diverse gjeld 10 396 541,56 10 835 959,97


Konsernintern kortsiktig gjeld 1 564 808,06 1 512 749,98


Premieavvik 0,00 -5 455 645,00


SUM EGENKAPITAL OG GJELD 574 545 340,51 544 682 817,42
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Balansen forts. 


 
 


 
 


 


MEMORIAKONTI


Memoriakonto 2 114 113,09 5 224 570,92


Herav:


Ubrukte lånemidler 7 953 848,15 6 366 311,42


Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00


Andre memoriakonti -5 839 735,06 -1 141 740,50


Motkonto for memoriakontiene -2 114 113,09 -4 985 598,22


Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor


Skatt på inntekt og formue 73 549 981,23 72 000 000 72 500 000 66 515 884,56


Ordinært rammetilskudd 92 515 061,00 92 547 000 93 547 000 94 293 408,00


Skatt på eiendom 7 445 933,00 7 500 000 7 500 000 7 434 496,55


Andre direkte eller indirekte skatter 68 613,00 60 000 60 000 68 613,00


Andre generelle statstilskudd 5 739 903,00 950 000 950 000 4 463 876,00


Sum frie disponible inntekter 179 319 491,23 173 057 000 174 557 000 172 776 278,11


Renteinntekter og utbytte 5 039 519,98 4 505 000 5 505 000 5 832 800,06


Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0 0 0,00


Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 2 754 615,69 3 000 000 4 000 000 3 521 847,11


Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0 0 0,00


Avdrag på lån 6 680 782,94 6 750 000 6 750 000 8 230 460,00


Netto finansinnt./utg. -4 395 878,65 -5 245 000 -5 245 000 -5 919 507,05


Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0 0 0,00


Til ubundne avsetninger 5 942 085,30 0 0 1 960 469,54


Til bundne avsetninger 4 837 859,11 0 0 2 445 611,67


Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 4 591 708,68 0 0 1 036 649,06


Bruk av ubundne avsetninger 64 824,91 4 188 000 2 188 000 555 000,00


Bruk av bundne avsetninger 756 509,22 0 0 2 899 170,00


Netto avsetninger -5 366 901,60 4 188 000 2 188 000 84 737,85


Overført til investeringsregnskapet 0,00 0 0 0,00


Til fordeling drift 169 556 710,98 172 000 000 171 500 000 166 941 508,91


Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 164 689 915,97 172 000 000 171 500 000 162 349 800,92


Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 4 866 795,01 0 0 4 591 707,99


Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor


Investeringer i anleggsmidler 20 353 212,56 36 013 000 40 513 000 21 695 684,50


Utlån og forskutteringer 1 416 554,00 0 0 432 000,00


Kjøp av aksjer og andeler 6 222 485,00 350 000 350 000 336 110,00


Avdrag på lån 11 405 935,07 0 0 12 057 300,00


Dekning av tidligere års udekket 0,00 0 0 0,00


Avsetninger 6 290 867,71 0 0 1 192 569,49


Årets finansieringsbehov 45 689 054,34 36 363 000 40 863 000 35 713 663,99


Finansiert slik:


Bruk av lånemidler 20 412 463,27 22 500 000 22 500 000 2 130 000,00


Inntekter fra salg av anleggsmidler 10 134 773,52 0 5 000 000 372 450,00


Tilskudd til investeringer 6 271 970,00 0 0 4 154 398,00


Kompensasjon for merverdiavgift 3 801 593,83 8 063 000 8 063 000 2 753 537,18


Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 779 042,57 512 000 512 000 12 523 348,69


Andre inntekter 0,00 0 0 0,00


Sum ekstern finansiering 43 399 843,19 31 075 000 36 075 000 21 933 733,87


Overført fra driftsregnskapet 0,00 0 0 0,00


Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0 0 0,00


Bruk av avsetninger 2 289 211,15 5 288 000 4 788 000 13 779 930,12


Sum finansiering 45 689 054,34 36 363 000 40 863 000 35 713 663,99


Udekket/udisponert 0,00 0 0 0,00








Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 


- 1 -  


Oppfølging av saker 2. halvår 2016 Kontrollutvalet i Bjerkreim 


Sak nr. Sakstittel 
Avslag/ 
Innvilga/ 
Godkjent 


Status: 
Iverksett/ 


under arbeid 
Merknad 


22/15 Oppfølging rapport selskapskontroll: «Lyse AS» Godkjent Iverksett Sjå sak 25/16 


30/15 
Ny planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll 


Godkjent Iverksett Sjå sak 29/16 


2/16 Overordna analyse forvaltningsrevisjon Godkjent Iverksett Sjå sak 29/16 


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


Godkjent Iverksett Sjå sak 30/16 


18/16 
Dialog med administrasjonen om ny plan for 
forvaltningsrevisjon  


Godkjent Iverksett 
Plan for forvaltningsrevisjon vert 
ferdig hausten 2016 


19/16 Plan for invitasjon av kommunale leiarar  Godkjent Iverksett Runden vert ferding 2017/2018 


23/16 Godkjenning av protokoll  Godkjent Iverksett  


24/16 Orientering frå rådmannen  Godkjent Iverksett  


25/16 Oppfylging av selskapskontroll i Lyse AS Godkjent Iverksett 
Vidaresend Kst. som har teke 
saken til orientering 


26/16 Overordna analyse selskapskontroller Godkjent Iverksett Vedlegg til planen, sjå sak 27/16 


27/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2020 Godkjent Iverksett 
Planen er vidaresendt Kst. som 
har vedtek denne 20.09.2017 


28/16 
Prioritering av prosjekter til ny plan for 
forvaltningsrevisjon 


Godkjent Iverksett Sjå sak 29/16 


29/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 Godkjent Iverksett 
Planen er vidaresend til Kst. som 
har vedteke denne 20.09.2017 


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


Godkjent Under arbeid 
Endra vedtak er vidaresend 
revisor. Ventar på rapporten. 


31/16 Møteplan 2017  Godkjent Iverksett 
Vidaresend kommunen for 
publisering og bestilling  av møte-
rom 


32/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 Godkjent Iverksett Vidaresend til Kst.  


33/16 Rekneskap for kontroll og tilsyn pr. 31.07.2016 Godkjent Iverksett  


34/16 Revisor si uavhengighetserklæring 2016 Godkjent Iverksett  


35/16 Statusoversikt september 2016  Godkjent Iverksett  


36/16 Godkjenning av protokoll Godkjent Iverksett  


37/16 
Orientering frå kommunalsjef Personal og 
utvikling 


Godkjent Iverksett  


38/16 
Orientering om foreløpig rekneskap 2016 og 
økonomiplan 2017 - Bjerkreim kommune 


Godkjent Iverksett  


39/16 
Invitasjon til samarbeid knytt til forvaltnings-
revisjonsprosjekt vedr. Interkommunal PP-
teneste i Dalane 


Godkjent Under arbeid 
Bestilling er send revisor. Ventar 
på rapport 


40/16 
Orientering om dei viktigaste reglane om 
habilitet  


Godkjent Iverksett  


41/16 Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2016 Godkjent Iverksett  


42/16 Statusoversikt pr. november 2016 Godkjent Iverksett  


43/16 
Orientering om planlagt revisjon for revisjonsåret 
2016 


Godkjent Iverksett  


 





