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Kontrollutvalget i Bjerkreim kommune 
Møteinnkalling 

 
 

Møtested: Møterom 2 
Dato: 09.09.2013 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 4-2013 
 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
20/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte 
21/13 Budsjett for kontroll og tilsyn - budsjettforslag 2014 
22/13 Rekneskapsoversikt pr. 31.07.2013, kontrollutvalets budsjett 
23/13 Utvelging av prosjekt for bestillng av forvaltningsrevisjon i 2014 
24/13 Forslag til møteplan for 2014 
25/13 Statusoversikt pr. september 2013 
26/13 Revisors uavhengigheitserklæring 2013 
27/13 Orientering om overordna revisjonsstrategi for rekneskapsåret 2013 
  
 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 03.06.2013 - 09.09.2013 
Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
1/13 13/00049-5 Vedrørende besøk ved Bjerkreim kommune den 09.04.2013 
2/13 13/00052-4 Kommunestyrets vedtak av selskapskontroll Interkommunalt Arkiv i Rogaland 
   

 
Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.mobil til sekretær eller på 
e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi 
melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. 

Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/vara-
medlemmer. 
 
 
Vikeså, 02.09.2013 
 
Magne Vaule 
Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 
 Sekretariatet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje underskrift 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no�
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20/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte 
 
Arkivsak-dok. 13/00050-5 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.09.2013 20/13 
 
 
 
 
 
Protokoll frå kontrollutvalets møte den 3. juni vart lagt fram for endelig godkjenning. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå utvalets møte den 3. juni 
2013. 
 

 
 
 
 
SANDNES,  05.07.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
Vedlegg: 
Protokoll av 03.06.13 
 
          Tilbake 
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21/13 Budsjett for kontroll og tilsyn - budsjettforslag 
2014 
 
Arkivsak-dok. 13/00156-1 
Arkivkode.  151  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.09.2013 21/13 
 
 
Bakgrunn: 
Forskrift om kontrollutvalg pålegg utvalet ansvar for å utarbeida budsjettforslag for kontroll- 
og tilsynsarbeidet i kommunen. Budsjettet skal omfatta alle utgifter til kontrollutvalets arbeid. 
Kontrollutvalets budsjettvedtak skal i høve til forskrifta leggjast fram for kommunestyret i 
forbindelse med at kommunens samla budsjett for 2013 skal vedtas. Kontrollutvalets forslag 
kan ikkje endrast av administrasjonen1

 
. 

Kontrollutvalets ansvar for utarbeiding av eige budsjettforslag inneberer også eit ansvar for 
regnskap og regnskapsoppfølging. 
 
Saksutredning: 
Forskrifta pålegg kommunen å ha eit kontrollutval, ei forsvarleg revisjonsordning og eit 
uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfattar derfor i hovudsak kun lovpålagte oppgåver.  
 
Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovudpunkt: Utgifter til kontrollutvalets arbeid (godtgjersle, 
kurs- og reiseutgifter m.m.) samt utgifter til sekretariat og revisjon. 
 
Kontrollutvalets utgifter 
Kontrollutvalets utgifter består av møtegodtgjersle til kontrollutvalets medlemmer, utgifter til 
kjøring/ transport, kurs m.m. . Utvalets medlemskap i FKT høyrer også med her, dette er ei 
utgift som kjem så lenge kommunen er medlem. Fjorårets budsjett er vidareført med endring 
av utgifter til kurs og opplæring, som er auka. Det er viktig at kontrollutvalets medlemmer har 
høve til å delta på nasjonale kurs for å få ei god innsikt i si rolle og sine arbeidsområde, samt 
generelt høve til å oppdatera seg innafor fagfeltet. Samla sett er budsjett for kontrollutvalets 
utgifter auka med ca- 4%.  Kontrollutvalets budsjettforslag har blitt redusert ved endelig 
budsjettvedtak dei siste åra. Det er uklårt om dette skuldast endringar frå administrasjonen 
eller politisk. Administrasjonen har (sjå merknad innleiingsvis) ikkje høve til å gjera 
endringar i kontrollutvalets budsjettforslag.  
 
Revisors budsjettforslag: 
Kommunen er medeiger i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS. Budsjettet 
omfattar utgifter til forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon, attestasjonar og møter i 
kontrollutvalet.  
 
Sekretariatet har mottatt forslag til budsjett frå revisor. Budsjettet er behandla og godkjent av 
styret i Rogaland Revisjon IKS og skal vedtas av representantskapet seinare i haust. 
 
                                                 
1 Jfr. bl.a. Kontrollutvalgsboka s. 25 m/referanser 
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Revisors budsjett omfattar i grove trekk utgifter til regnskapsrevisjon, attestasjonar, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i høve til planer vedtatt av kommunestyret, samt 
oppmøte i kontrollutvalet. Revisor har i sitt budsjettforslag justert opp timeprisen. Timetalet 
er justert ned, slik at samla pris dermed og har gått litt ned. Revisor gjer merksam på at sidan 
timetalet er justert ned, er budsjettet svært stramt. I kva grad kommunen sjølv legg til rette for 
revisor vil derfor vera avgjerande for at budsjettet skal halda. 
 
Sekretariatets budsjettforslag: 
Sekretariatet har fått ein del ekstra utgifter til pensjon, då ein av våre tidligare arbeidstakarar 
nå er AFP-pensjonist. Sidan vi kun er 3 tilsette merkes dette godt. Sekretariatet har likevel 
klart å halda auken i grunnbeløpet på eit akseptabelt nivå. Dette skuldast både eit nytt medlem 
i sekretariatet (Klepp kommune) og bruk av pensjonsfond. Endelig avrekning foretas ved 
rekneskapsavlegging. 

 
Kommentar til samla budsjettforslag 
Det vises til vedlegg for samla oversikt over budsjettforslaget for 2013. Kommunen betaler 
meirverdiavgift på kjøp av tenester frå sekretariat og revisor. Desse vert refundert, slik at 
denne posten skal gå i 0.  
 
Det vert foreslått eit samla budsjett på kr. 494.000,- eks. mva.  for kontroll og tilsyn for 2014, 
det er ein auke på ca. 4,5% i forhold til kommunestyrets vedtekne budsjett for 2013. 
Kontrollutvalets forslag til budsjett 2013 vart redusert ut frå kontrollutvalets forslag. 
Sekretariatet føreset at reduksjonen er gjort av formannskap/kommunestyre i tråd med 
forskriftene og ikkje av administrasjonen. 
 
Dersom kommunestyret vedtar endringar i kontrollutvalets budsjettforslag må dette meddelast 
kontrollutvalets administrasjon. Endringar gjort i 2013 har ikkje blitt meldt i høve til 
tilsvarande vedtak. 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

• Kontrollutvalet i Bjerkreim går inn for eit samla budsjettramme for kontroll 
og tilsyn for 2014 på kr. 494.000,-ekskl.  mva. 

• Eventuelle endringar i budsjettforslaget gjort av kommunestyret må 
meddelast kontrollutvalets administrasjon. 

 
 

 
SANDNES,  05.07.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Budsjettforslag 2014        Tilbake 
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22/13 Rekneskapsoversikt pr. 31.07.2013, 
kontrollutvalets budsjett 
 
Arkivsak-dok. 13/00233-6 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.09.2013 22/13 
 
Bakgrunn:  
Som ein konsekvens av kontrollutvalets ansvar for å legga fram årlege budsjettforslag for kontroll 
og tilsyn (eiga sak) følgjer også ansvar for budsjettoppfølging overfor eige budsjett.  
Rapporten baserer seg på mottatte opplysningar frå Bjerkreim kommune pr. 31.07.13, (vedlegg), 
revisors tertialrapport pr. 31.07.13 (vedlegg) og sekretariatets rekneskap pr. 31.07.2013.  
 
Saksutredning:  
Kommunen rapporter tertialvis, og 2. tertial er pr. 31.08. Revisor rapporterer imidlertid alltid i 
samband med oversending av budsjettforslaget for kommande år, som er pr. 31.07. 
Rekneskapsoversikta er derfor sett opp pr. denne datoen. Gjennomsnittlig forbruk pr. 31.07. ligg 
på ca. 58% av budsjettet. For revisor vil det likevel variera i løpet av året, då nokre periodar er 
meir arbeidsintensive enn andre. Sekretariatet fakturer eit fast beløp i 3 terminar, og skal derfor 
ligga på normalforbruket i forhold til kontrollutvalets budsjettforslag. At beløpet er litt høgare 
denne gongen skuldast at rekneskapet ikkje vil stemma overens med gjennomsnittsforbruket før 
pr. 2. termin, som er 31.08.  
 
På dette tidspunktet vil oversikta frå selskapa (revisor og sekretariat) gi det rettaste bildet av 
forbruket innafor dette området, då det viser faktisk forbruk i perioden. Kommunens oversikt 
viser kva som er postert i rekneskapet pr. 31.07.2013. Det kan derfor vera rekningar som ikkje er 
postert eller fakturaer som ikkje er sendt på rapporteringstidspunktet.  
 
Når det gjeld utgifter til sekretariat har kommunen ikkje budsjettert med styrets oversendte vedtak 
ang. grunnbeløp, og forbruket ligg derfor over budsjettet (77%).  
 
Revisors oversikt stemmer omtrent med det som er oppgitt frå kommunen. 
 
Samla sett er det likevel ingen signaler som tyder på at kontrollutvalets budsjett for 2013 vil få 
større overskridingar, sjølv om eit samla forbruk på 62,7% er litt over normalforbruket.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapsoversikta pr. 31.07.13 til orientering. 
 
 
 
SANDNES,  05.07.2013 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

 

 
Vedlegg:  
Rekneskapsoversikt        Tilbake 
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23/13 Utvelging av prosjekt for bestillng av 
forvaltningsrevisjon i 2014 
 
Arkivsak-dok. 13/00279-1 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.09.2013 23/13 
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet skal i tråd med Plan for forvaltningsrevisjon – som er vedtatt av 
kommunestyret i 2012 – gjennomføra årleg forvaltningsrevisjon. 
 
Saksutredning: 
Ifølgje planen vart det kun prioritert eitt prosjekt; vedlikehald. Dette prosjektet vil bli 
gjennomført i 2013. I tillegg slår planen fast at kontrollutvalet i resten av perioden skal 
prioritera blant desse prosjekta: 

• Beredskap: Har kommunen gode nok beredskapsplanar? Med bakgrunn i klimaendringar og erfaringar 
etter 22. juli – er kommunen forberedt på det uventa? Er kommunens planar realistiske, godt nok 
oppdatert samt kjent i organisasjonen?  

• Bygg/byggesaker. Gebyr, fristar, byggeleiing. bemanning – kostnader ved tilsetting av eigne 
medarbeidarar kontra innleidd arbeidskraft  

• Kommunale arkiv: Manglar i arkivet kan gå ut over innbyggjaranes rettar, for eksempel ved 
erstatningssaker. Eventuelt tap av arkiv kan bli politianmeldt , jfr. anmelding av Stor-Elvdal kommune.  

• Pensjon. Korleis kan kommunen få betre oversikt over kva for kostnader som vil komme framover, slik 
at man kan få mest mulig realistiske budsjett?  

• Sjølvkost. Vatn og avlaup. Vert s regelverket etterlevd, , er berekningane realistiske?  
• Vassmålarar i landbruket. Vert regelverket følgt, , må det evt. justerast?  
• Økonomi. Er budsjettoppfølginga overfor avdelingane god nok dersom man i liten grad klarer å fanga 

opp årets resultat ved 2. tertial/budsjettframlegg for neste år? Burde det vore rapportert oftare til 
formannskapet? 

 
Kontrollutvalet har og høve til å fråvika planen dersom det skulle dukka opp nye prosjekt som 
er meir aktuelle. 
 
Sekretariatet vil spesielt peika på områder som Beredskap, Sjølvkost og Økonomi som mest 
aktuelle, men òg Plan/byggesaker. Temaet pensjon er stort, men det er eit område der det kan 
vera vanskeleg å få fram gode svar, samstundes som det og er svært regelstyrt (aktuarstyrt). 
Vassmålarar i landbruket er og ei politisk sak. Når det gjeld kommunens arkiv, har det ikkje 
kome fram noko som skulle tilseie at desse ikkje har blitt tatt godt vare på. Kontrollutvalet 
kan sjølvsagt sitta inne med andre opplysningar på desse områda som kan gjere dei meir 
aktuelle. 
 
Kontrollutvalet har og vedtatt i Plan for selskapskontroll at det i løpet av perioden skal 
gjennomførast ein eigarkontroll av Bjerkreim kommune. Av økonomiske grunnar bør denne 
gjennomførast over 2 år. Sekretariatet foreslår at denne vert gjennomført i 2014/2015, og at 
den og vert bestilt i løpet av denne hausten. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat 
til neste møte på desse prosjekta: 

• Forvaltningsrevisjon innafor …………….. 
• Obligatorisk selskapskontroll: Eigarskapskontroll av Bjerkreim kommune. 

Dette prosjektet skal gjennomførast i 2014 og 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SANDNES,  05.07.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
          Tilbake 
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24/13 Forslag til møteplan for 2014 
 
Arkivsak-dok. 13/00217-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.09.2013 24/13 
 
 
Bakgrunn 
Med utgangspunkt i møteplan for 2013 har sekretariatet laga eit forslag til møteplan for 2014. 
Normalt har kontrollutvalet 4 – 5 møter i året. 
 
Saksutgreiing 
Som nemnt har kontrollutvalet normalt 4 – 5 møter i året, 2 – 3 om våren og 2 om hausten. 
Møter kan avlysast dersom det er liten saksmengde. Det er òg mogleg å ha ekstra møter om 
det er behov. 
 
På møtet i april skal kontrollutvalet behandla årsrekneskapen. Dette møtet må difor tilpassast 
kommunen sin møteplan, då formannskapet i følgje forskrifta må kjenne kontrollutvalet si 
uttale om årsrekneskapen før dei innstillar til kommunestyret. I møteplanen har me førebels 
sette inn 7. april, men dette kan bli endra når kommunen sin møteplan er vedteken. Me vil då 
gje beskjed om dette så snart me vert kjent med møtedatoane.  
 
Møtedag har vore måndag, og møtetidspunkt kl. 08.30. Møtedatoar og dagar skal tilpassast 16 
andre utval, slik at det kan vere vanskeleg å endre på denne. Dersom utvalet likevel 
føretrekker ein annan dag, vil me strekke oss så langt me kan for å få dette til. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek følgjande møteplan for 2014: 
 
Dag Dato Tidspunkt Kommentar 
Måndag 17.02.14 08.30  
Måndag 07.04.14 08.30 Foreløpig dato 
Måndag  02.06.14 08.30 Utgår om få saker 
Måndag 08.09.14 08.30  
Måndag 24.11.14 08.30  

 
 

 
SANDNES,  18.06.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

          Tilbake 
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25/13 Statusoversikt pr. september 2013 
 
Arkivsak-dok. 13/00051-7 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.09.2013 25/13 
 
 
Bakgrunn: 
Statusoversikta er kontrollutvalet sitt verktøy til å følgja saker som går fleire møter. Det gjeld 
først og fremst forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som skal følgjast frå dei vert 
bestilt og til dei er endeleg følgde opp. I tillegg vil òg andre type saker som krev oppfølging 
bli tatt inn i oversikta. Oversikta vert oppdatert til kvart møte.  
 
Saksutgreiing: 
Oversikta inneheld tabellar over prosjekt som kontrollutvalet arbeider med eller som er ferdigstilte. 
Først ei oversikt over pågåande prosjekt, deretter ei oversikt over prosjekt som er behandla i 
kontrollutvalet, men der oppfølging av kommunestyrets vedtak ventar og til slutt ei oversikt over 
ferdigstilte prosjekt i den inneverande perioden. 
 
Prosjekt  som vert bestilt av kontrollutvalet skal vera med bakgrunn i vedtekne planar. Utvalet 
er likevel delegert mynde til sjølv å oppdatera planen dersom spesielle omsyn gjer det 
ønskjeleg å prioritera andre tiltak. Nye plan for forvaltningsrevisjon  vart vedtatt av 
kommunestyret hausten 2012. 
 
Til dette møtet ligg det føre eia sak om bestillingar av prosjekt for levering i 2014/2015. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikta pr. september 2013 til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES,  05.07.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
Vedlegg: 
Statusoversikt  
          Tilbake 
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26/13 Revisors uavhengigheitserklæring 2013 
 
Arkivsak-dok. 13/00280-2 
Arkivkode.  037  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.09.2013 26/13 
 
Bakgrunn 
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig og elles ved behov gi en skriftlig eigenvurdering til 
kontrollutvalet om oppdragsansvarlig revisors uavhengighet (Forskrift om revisjon § 15). 

Saksutredning 
Ifølgje Kommunelovens § 79 skal den som foretar revisjon for ein kommune ikkje ta oppdrag 
for kommunen dersom revisor eller revisors nærståande har ei slik tilknyting til kommunen  at 
den kan svekka revisors uavhengighet og objektivitet. I tillegg seier forskriftas §§ 13 og 14 
noe om kva for krav som skal stillast til at revisor skal vera uavhengig, og kva for 
avgrensingar som finst for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget.  
 
Iflg. kommentarar til forskrift om revisjon (vedl. 2 til Rskr. H-15/04) gjeld kravet til 
uavhengighet og objektivitet både revisor og revisors medarbeidarar, men kravet om 
dokumentasjon gjeld som nemnt i erklæringa bare oppdragsansvarlig revisor.  Det er også 
nemnt i same vedlegg til rundskrivet at oppdragsansvarlig revisor som eit minimum skal gi ei 
årlig skriftlig eigenvurdering til kontrollutvalet om sin uavhengighet.  
 
Revisors erklæring om uavhengighet gis på revisors eige ansvar og skal ikkje godkjennast av 
kontrollutvalet, men tas til orientering. 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar revisors uavhengighetserklæring for 2013 til 
orientering. 
 

 
 
SANDNES,  05.07.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
Vedlegg: 
Revisors uavhengighetserklæring       Tilbake 
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27/13 Orientering om overordna revisjonsstrategi for 
rekneskapsåret 2013 
 
Arkivsak-dok. 13/00280-1 
Arkivkode.  037  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.09.2013 27/13 
 
 
U. OFF. OFL § 24 
 
Bakgrunn 
Ifølgje kommunelovas § 77, 4. ledd skal kontrollutvalet ”påse at kommunens … regnskaper blir 
revidert på betryggende måte”. Tilsynet vert m.a. gjennomført ved at revisjonen rapporterer til 
kontrollutvalet på dei ulike trinna i revisjonsprosessen. Rapporteringa dekker både 
planlegging, gjennomføring og oppsummering av arbeidet. I denne omgang vil revisor 
presentera overordna revisjonsstrategi som viser korleis revisor planlegger årets revisjon. 
 
Saksutredning 
I følgje forskrift om revisjon § 4 og god kommunal revisjonsskikk, skal revisor årlig utarbeida 
plan for revisjon av rekneskapet. Dette er et internt dokument som styrer det arbeidet revisor 
må utføra for å kunne bekrefta rekneskapet.  
 
Dette er et internt arbeidsdokument, og blir derfor ikkje utlevert til kontrollutvalet. Revisor gir 
i staden ei munnlig orientering til utvalet om hovudtrekka i arbeidet. Opplysningar som 
kommer fram i møtet er unntatt offentlegheit i medhald av Offentleglova § 24. 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet tar revisors framlegg til orientering. 
 

 
SANDNES,  05.07.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
          Tilbake 
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Referat-/meldingssaker: 
 
 
 
1/13 Vedrørende besøk ved Bjerkreim kommune den 
09.04.2013 
 
Arkivsak-dok. 13/00049-5 
Arkivkode.  232  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.09.2013 1/13 
 
 
Se vedlegg 
         Tilbake 
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2/13 Kommunestyrets vedtak av selskapskontroll 
Interkommunalt Arkiv i Rogaland 
 
Arkivsak-dok. 13/00052-4 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.09.2013 2/13 
 
 
Se vedlegg 
 
 
          Tilbake 


	Bakgrunn
	Saksutredning




Rekneskapsrapport 31.07.2013 - kontroll og tilsyn
Bjerkreim kommune, kontrollutvalet


Teneste 1101 kontrollutvalet Vedtatt av Regnskap % av Rekneskap
Art Kommunest Bj  komm. budsj. selskapa %
1080 Godtgjørelse folkevalgte 61 000 38 617
1090 Pensjonsinnskudd/trekkpl. forsikr. 10000 0
1099 Arbeidsgiveravgift 10 000 5 445


LØNN 81 000 44 062


1115 Matvarer 0 1 500
1120 Samlepost, forbr.m, råvarer tjenester 0 1 750
1140 Annonser, reklame, informasjon 0 1 200
1150 Opplæring/kurs 4 000 0
1195 Avgifter, gebyrer, lisenser og  o.l. 8 000 0
1429 Mva som gir rett til momskomp 1 000 0


KJØP AV VARER OG TJENESTER 13 000 4 450


1700 Refusjon staten (motpost post 1090) -10 000 0
1729 Komp moms driftsregnskap -1 000 0


Samla momskomp -11 000 0


SAMLA UTGIFTER DRIFT KONTROLLUTV 83 000 48 512 58,40 %


Teneste 1102 Kontrollutalgssekretariatet


1140 Annonse, reklame, informasjon 2 000 0
1350 Kjøp frå kommune 85 000 66 000 66 000
1429 Merverdiavgift som gir rett til komp. 1 000 16 500
1729 Komp moms påløpt i driftsregnsk. -1 000 -16500


SAMLA UTGIFTER SEKRETARIAT 87 000 66 000 76,00 % 66 000 77 %


Teneste 1103 Revisjon
1375 Kjøp frå IKS der kommunen deltar 290 000 173 915 171 665
1429 Merverdiavgift som gir rett til komp. 0 43 479
1729 Komp moms påløpt i driftsregnsk. 0 -43 479


SAMLA UTGIFTER REVISJON 290 000 173 915 59,97 % 171 665 59 %


KONTROLL OG TILSYN - samla budsj/reknesk 460 000 288 427 62,70 %
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Skatteetaten 


Bjerkreim kommune 
v/Rådmann 
Postboks 19 
4389 VIKESÅ 


Saksbehandler 
Eirik Syversen 


Telefon 
55 57 84 50 


Vedrørende besøk ved Bjerkreim kommune den 9.4.2013 


Viser til hyggelig besøk den 9. april2013. 


Deres dato Vår dato 


30.05.2013 


Deres referanse V år referanse 
2012/158418 


Vårt besøk bygget på "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av 
skatteoppkreverne" av 15.11.2011 som gjelder skattekontorenes faglige styring og oppfølging 
av skatteoppkreverkontorenes oppgaver knyttet til føring av skatteregnskapet, innfordring og 
arbeidsgiverkontroll, samt Skatteoppkreverinstruksen av 8. januar 2009, som gjelder for 
utførelsen av de oppgavene den kommunale skatteoppkreveren er pålagt i lov 17. juni 2005 nr. 
67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. 


Agendaen for styringsbesøket var: 


• Samarbeid om arbeidsgiverkontroll i Rogalandsregionen 
• Resultatoppnåelse 
• Pålegg og anbefalinger fra regional kontrollenhet 


Etter mange år med manglende resultatoppnåelse på arbeidsgiverkontrollområdet har Skatt 
vest fokus på hvordan kommunene tenker dette skal løses og hvordan Bjerkreim kommune 
stiller seg til et mulig samarbeid med Stavanger kemnerkontor. 


Arbeidsgiverkontroll 


Skatteoppkreverne har i oppgave å kontrollere at arbeidsgiverne utfører pliktene de er pålagte 
etter ligningsloven, skattebetalingsloven og follmtrygdloven på skatte- og avgiftsområdet jf. 
skattebetalingsloven § 5-13. 


Skatteoppkreveren skal se til at kontoret til enhver tid har tilstrekkelig ressurser og 
kompetanse, og er organisert slik at oppgavene i skatteoppkreverinstruksen § 2-1 nr l kan 
utføres på en forsvarlig, hensiktsmessig og rasjonell måte. 


Erfaringen gjennom de senere år er at mange skatteoppkrevere har hatt store problem med å 
levere forventet antall kontroller. Der det har vært gjennomført kontroll, har kontroll utplukk i 


Postadresse Besøksadresse Sentralbord 
Skatt vest 
Njøsavegen 2 
6863 Leikanger 


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


Org. nr: : 991733108 Telefaks 
skattvest@skatteetaten.no 51 91 73 01 







den enkelte sak ofte medført ingen, eller lav avdekking. Lavt kontrollomfang og lave 
avdekkinger underbygger tydelig at kontrollaktiviteten ikke er forsvarlig ivaretatt i 
kommunen. 


Skatt vest har god dialog med kommunene og vi har sett stor vilje til å ivareta denne 
oppgaven. Til tross for dette har ikke Rogalandskommunene klart å løse oppgaven 
tilfredsstillende. Vi registrerer at det ikke bare har vært kommuneøkonomien som har lagt 
begrensninger for skatteoppkreverne, utfordringene har i stor utstrekning vært vansker med 
å rekruttere og beholde kontrollører. 


Slik vi ser det er kontrolloppgaven så krevende at det utvilsomt krever faglige dyktige 
medarbeidere som har den nødvendige erfaring og selvtillit. Å skape slike medarbeidere 
fordrer ofte en arbeidsplass som fremstår som attraktiv og som har et godt og solid fagmiljø. 
Et lite kontrollmiljø med en eller få medarbeidere vil sjelden eller aldri kunne oppnå en slik 
status og ei heller den nødvendige stabilitet. 


Etter møte med skatteoppkreverne i Rogalandsregionen og Skatt vest i september 2012, har 
det vært dialog mellom Stavanger kemnerkontor og aktuelle kommuner for å se om det var 
mulig å få til en felles ordning for arbeidsgiverkontrollen i Rogaland. Den 15.03.2013 ble det 
avholdt møte ved Stavanger kemnerkontor, der en kontrollordning organisert til 
kontrollseksjonen ved Stavanger kemnerkontor ble fremlagt som forslag. 


Dette forslaget baseres på en ordning som i sin helhet organiseres til kemnerkontoret og 
ansettelsene skjer gjennom Stavanger kommune. Kostnadene ved ordningen vil fordeles på 
deltakerkommunene etter en kostnadsnøkkel som er fremlagt i skisse utstedt fra 
kemnerkontoret til aktuelle kommuner. 


For at en eventuell ordning skal kunne komme i stand, må adresserte kommuner beslutte så 
snart som mulig om de ønsker å tilslutte seg ordningen. 


Etter de vedvarende problemene i Rogaland vil Skatt vest sterkt anbefale kommunene i 
Rogaland å etablere den omtalte kontrollordningen. Målet bør være å komme frem til en 
styrings- og oppgaveløsning som er effektiv og som fremmer god kvalitet og gode resultater i 
regionen. 


Resultatoppnåelse 


Skattedirektoratet fastsetter resultatkravene for inneværende år i dialog med Skatt vest på 
regionnivå. Skatt vest- Styring og oppfølging- fastsetter resultatkravene for inneværende år 
i dialog med hver enkelt kommune på kommunenivå. 


Som grunnlag for resultatfastsettingen med Bjerkreim kommune har vi først og fremst lagt til 
grunn resultatkravet som er satt for regionen, i tillegg til tidligere års resultater for 
kommunen og skatteoppkrevers tilbakemelding. 
For restskatt - person, har vi også beregnet forventet resultat ved hjelp av statistiske 
variabler. 


For Bjerkreim kommune var resultatene 







lnnfordret Totalt innbetalt Totalt innbetalt Totalt innbetalt Totalt innbetalt 
Restskatt av krav Restskatt av sum Arbeidsgiveravgift Forskuddstrekk Forskuddsskatt 


År til innfordring i % krav i% av sum krav i % av sum krav i % av sum krav i % 


2010 74,30 96,69 100,00 100,00 


2011 71,51 94,19 99,52 99,60 


2012 67,38 95,59 99,03 98,42 


Resultatet for totalt innbetalt forskuddskatt av sum krav er bedre enn resultatkravene som er 
fastsatt for kommunen alle årene. I tillegg er resultatet for totalt innbetalt restskatt av sum 
krav bedre enn resultatkravet det siste året. For arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk er 
resultatkravet ikke oppnådd de siste 2 årene, dette skyldes en arbeidsgiver med ubetalte 
restanser. For restskatt og forskuddsskatt er resultatet i kommunen bedr~ enn 
gjennomsnittlig resultat i regionen. 


Pålegg og anbefalinger fra regional kontrolleining. 


99,98 


99,99 


99,99 


Skatt vest v/Regional kontrolleining utfører sine oppgaver på vegne av Riksrevisjonen. 
Enheten har ansvar for kontroll av skatteoppkrevernes utførelse av skatteregnskapet, 
innkrevingsarbeidet, arbeidsgiverkontrollen og internkontrollen, herunder at skatteoppkrever 
har tilstrekkelige ressurser og arbeidsdeling. 


Regional kontrollenhets kontroll bygger på Instruks for skattekontorenes kontroll av 
skatteoppkreverkontorene, fastsatt av Skattedirektoratet l. februar 2011. 


Denne instruksens formål er å silue at det gjennomføres kontrollaktivitet som avklarer om 
den faglige utførelsen av oppgavene ved skatteoppkreverkontoret følger lover, forskrifter, 
instrukser og regelverk for øvrig. Instruksen skal også sikre at skatteoppkreverne gis pålegg 
der den faglige utførelsen ikke er tilfredsstillende, og at pålegg og anbefalinger følges opp. 


I henhold til rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Bjerheim kommune 
2012 ble det i møtet tatt opp følgende pålegg og anbefalinger: 


Pålegg 


Det ble ved stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Bjerkreim kommune 2012 ikke 
avdekket forhold som tilsier at det ble gitt pålegg, men i kontrollrapporten for 2012 kan en 
lese at: "Skatteoppheveren har ikke gjennomført stedlige arbeidsgiverkontroller i 2011 og 
2012. Skatteoppkreveren har derfor ikke oppfylt sine plikter etter skattebetalingsloven § 5-13 
og tilhørende retningslinjer gitt av Skattedirektoratet." 


I møte 10. april2013 ble det opplyst om at kommunen hadde til hensikt å tilslutte seg 
kontrollsamarbeidet i Stavanger. 


Anbefalinger 


Følgende anbefalinger er gitt av Regional kontrolleining i stedlig kontroll av 
skatteoppkreverfunksjonen i Bjerkreim kommune 2012 og ble utførlig diskutert: 







Intern kontroll 
Etter § 2-2 nr 2 skal skatteoppkreveren som en del av den interne kontrollen utarbeide rutiner 
for arbeidet på kontoret. I forbindelse med forbedredelsene til kontrollen fikk Regional 
kontrolleining oversendt oppdaterte rutiner. Innholdsfortegnelsen viste at 
skatteoppkreverkontoret i stor grad mangler lokale rutiner for innkrevjingsområdet. 


På møte 10. april2013 ble det opplyst om at skatteoppkrever hadde vært på møte i Stavanger 
om felles rutinebeskrivelser for skatteoppkreverkontorene i regionen. I tillegg var det planlagt 
at kommunene Bjerkreim, Lund og Sokndal ville gå sammen om å tilpasse rutinene for eget 
kontor. 


Følgende anbefalinger er gitt av Regional kontrolleining i stedlig kontroll av 
skatteoppkreverfunksjonen i Bjerkreim kommune 2012, men ble kun kort nevnt i møte 10. 
april2013, 


Registrering av nye bankkonti i SOFIE 
Regional kontrolleining anbefaler kontoret å endre rutinene knyttet til registrering av 
banlrkonti i SOFIE, og at skatteoppkrever gjennomfører en forsvarleg legitimasjonskontroll. 


Håndtering av manuelle vedlegg 
Regional kontrolleining anbefaler skatteoppkreverkontoret å dokumentere, arkivere og 
oppbevare manuelle vedlegg i samsvar med regelverket. 


Herreløse poster 
Ved kontrollen var det tatt stikkprøver ved uttak av rapporter over "Ubehandlede 
utbetalingstransaksjoner". Rapportene inneholder en transaksjon som hadde sitt opphav så 
langt tilbake i tid at de skulle vært behandlet som herreløse skatte- og avgiftsbeløp. 


Kontrollenheten anbefaler skatteoppkreverkontoret å saksbehandle nevnte rapporter og sørge 
for at de aktuelle beløpene, som må ses på som herreløse skatte- og avgiftsbeløp, blir fordelt til 
staten slik nevnte forskrift beskriver. 


Utgiftsføring 
Stikkprøver viser at kontoret i liten grad registrerer årsak og hjemmel i utgiftsføringssaker. 
Regional kontrolleining anbefaler derfor at kontoret for ettertiden registrerer årsak og 
hjemmel i SOFIE i alle saker. 


Foreldede kr!J.v 
Kontrollenheten anbefaler skatteoppkreveren å gå gjennom listen for foreldede krav. Dersom 
restansene er foreldet, må korrekte prosedyrer for avskriving iverksettes, eventuelt med 
søknad til skattekontoret i de sakene skatteoppkrever ikke kan utgiftsføre krav innenfor egen 
fullmakt. Dersom restansen ikke er reelt foreldet, må det relevante fristavbrytende tiltaket og 
korrekt foreldelsesdato registreres i SOFIE. 







Tilbakemelding på brevet. 


Vi ber om skriftlig tilbakemelding på de tiltak kommunen og skatteoppkreveren vil iverksette 
for å sikre at arbeidsgiverkontrolloppgaven blir forsvarlig ivaretatt fremover. Dette vil omfatte 
sikring av tilstekkelig kontrollkompetanse (kvalitet) og produksjonskapasitet Gf. målkravet) 


Vi ber samtidig om en tilbakemelding på hvorvidt skatteoppkreveren vil gå i videre dialog 
med Stavanger kemnerkontor med det formål å bli tilsluttet Midt-Rogaland 
arbeidsgiverkontroll. 


Tilbal{emelding imøtesees innen 28. juni 2013. 


Vi takker for hyggelig møte og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i tiden fremover 


Kopi til: 
Skatteoppkrever 
Kontrollutvalget 


j ;(OW-(GJfJ/is_ 
/ ~onica Søilen 


underdirektør 







Bjerkreim kommune 
Sentraladministrasjonen 
Økonomiavdelinga 


Skatt Vest 


Njøsavegen 2 
6863 LEIKANGER 


Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Deres dato: Vår dato: 


Liv Henny Haugstad 
Telefon: 51 20 11 66 


J.p. 13/6214 
Sak 08/397 


FE-216, Tl-&58 30.05.2013 14.06.2013 


E-post: liv-henny.haugstad@bjerkreim.kommune.no 


Vedrørende besøk ved Bjerkreim kommune den 9.4.2013 


Viser til deres brev av 30/5-13 med referanse 2012/158418. 


For å sikre at arbeidsgiverkontrolloppgaven skal bli forsvarlig ivaretatt fremover, bekrefter 
skatteoppkrever at vi er i dialog med Stavanger Kemnerkontor med det formål å bli tilsluttet 
Sør-Rogaland arbeidsgiverkontroll. Finansiering er avklart med rådmann og økonomisjef. 


Status pr. i dag er den samme som 9/4, og det har ikke vært kontakt med Stavanger 
Kemnerkontor siden den tid. Den skisserte fremdriften i referat 
av 21/3-13 er at det innkalles til nytt møte hos Kemneren i Stavanger i august/september. En 
tar videre sikte på å signere avtalen innen oktober, med produksjonsstart 1/1-14. 


Kopi til: 
Kontrollutvalget 


Postadresse: Postboks 17, 4389 Vikeså 
Besøksadresse: Kommunehuset, Nesjane 


E-post: postmottak@bjerkreim.kommune.no 
Org.nr.: 970 490 361 


Telefon: 51 20 11 00 
Telefaks: 51 20 11 01 
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Bjerkreim kommune - kontrollutvalget    


      
Budsjettforslag  2014 - kontroll og tilsyn 


 
   


      


 
 


 
  


Ansvar 120    Kontrollutv.              Kommunestyrets Regnskap   
  Forslag 2013 Vedtak 2013 2012         Forslag 2014 
Art Tjeneste 1101 Kontrollutvalget 


   
 


1080 Møtegodtgjørelse 60 000 61 000 60 618 63 000 
1090 Pensjonsinnskudd og trekkpl forsikr 


 
10 000 


 
 


1091 Gruppeliv/ulykke 
 


0 
 


 
1099 Arbeidsgiveravgift 8 000 10 000 8 547 10 000 
1115 Bevertning møter 


 
 1 500 1 000 


1140 Annonser, reklame, informasjon 
 


2 000 1 130 2 000 
1150 Opplæring, kurs 15 000 4 000        0 15 000 
1195 Avgift, kontinent, gebyr, lisens 5 000 8 000        0 5 000 
1429 Merverdiavgift som gir rett til komp 1 500  


 
 


1700 Refusjon staten (pensjon) 
 


-10 000 
 


 
1729 Komp moms påløpt i driftsregnskapet -1 500  


 
 


 Kontrollutvalgets utgifter  88 000 85 000 71 795 96 000 
      
 Tjeneste 1102 Kontrollutvalgssekretariat     
1350 Kjøp fra kommune 99 000 85 000 87 440 103 000 
1429 Merverdiavgift som gir rett til komp     
1729 Komp moms påløpt i driftsregnskapet     


 
Kontrollutvalgssekretariat 99 000 85 000 87 440 103 000 


1 
  


 
 


 
 Tjeneste 1103 Revisjon 


 
 


 
 


1195 Avgifter, gebyrer, lisenser     
1350 Kjøp fra kommune 


  
  


1375 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 284 950 290 000 392 613 295 200 
1429 Merverdiavgift som gir rett til komp     
1729 Komp moms påløpt i driftsregnskapet     
 Revisjon 285 000 290 000 551 848 295 200 
      
 Samlet budsjett EKS MVA 472 000 472 000 441 090 494 200 
 





		Regnskap






Bjerkreim kommune 
Sentraladministrasjonen 
Økonomiavdelinga 


Skatt Vest 


Njøsavegen 2 
6863 LEIKANGER 


Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Deres dato: Vår dato: 


Liv Henny Haugstad 
Telefon: 51 20 11 66 


J.p. 13/6214 
Sak 08/397 


FE-216, Tl-&58 30.05.2013 14.06.2013 


E-post: liv-henny.haugstad@bjerkreim.kommune.no 


Vedrørende besøk ved Bjerkreim kommune den 9.4.2013 


Viser til deres brev av 30/5-13 med referanse 2012/158418. 


For å sikre at arbeidsgiverkontrolloppgaven skal bli forsvarlig ivaretatt fremover, bekrefter 
skatteoppkrever at vi er i dialog med Stavanger Kemnerkontor med det formål å bli tilsluttet 
Sør-Rogaland arbeidsgiverkontroll. Finansiering er avklart med rådmann og økonomisjef. 


Status pr. i dag er den samme som 9/4, og det har ikke vært kontakt med Stavanger 
Kemnerkontor siden den tid. Den skisserte fremdriften i referat 
av 21/3-13 er at det innkalles til nytt møte hos Kemneren i Stavanger i august/september. En 
tar videre sikte på å signere avtalen innen oktober, med produksjonsstart 1/1-14. 


Kopi til: 
Kontrollutvalget 


Postadresse: Postboks 17, 4389 Vikeså 
Besøksadresse: Kommunehuset, Nesjane 


E-post: postmottak@bjerkreim.kommune.no 
Org.nr.: 970 490 361 


Telefon: 51 20 11 00 
Telefaks: 51 20 11 01 








Tertialrapport


Timeføring oppdatert 31.07.2013
FR = Forvaltningsrevisjon 
RR = Regnskapsrevisjon 
ATT= Attestasjoner  
KU = Kontrollutvalg  


Kunde 10005 Bjerkreim kommune
Timer inneværende år


Sum R20 Fakt.gr.
Måned FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK ekskl mva


1 73,0 40,5 1,0 5,0 119,5 83 053
2 0,5 5,0 3,5 9,0 6 255
3 63,0 1,5 64,5 44 828
4 7,0 5,0 7,0 19,0 13 205
5 6,0 4,5 10,5 7 298
6 12,0 8,0 4,5 24,5 17 028
7 0
8 0
9 0


10 0
11 0
12 0


Totalsum 73,5 133,5 23,5 16,5 247,0 171 665


Kunde 10005 Bjerkreim kommune
Budsjett og regnskap tidligere år


Fakt.gr.
Data FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK ekskl mva
 B2011 150,0 210,0 50,0 25,0 435,0 282 750
R 2011 191,5 184,5 37,0 25,0 438,0 284 700
 B2012 150,0 200,0 50,0 25,0 425,0 286 875
R 2012 312,5 201,0 37,5 25,0 3,5 579,5 391 163
 B 2013 150,0 200,0 35,0 25,0 410,0 284 950
R 2013 73,5 133,5 23,5 16,5 247,0 171 665
B 2014 150,0 200,0 35,0 25,0 410,0 295 200


Kommentarer
Budsjett 2014: Styrebehandles 29.08.13 og  i representantskap høsten 2013 med  timepris  720 for kommuner og 770 for andre + mva. Budsjettet vedtas  som et 
rammebudsjett. Det er  ikke lagt inn  endringer i antall timer i budsjettet for 2014, som oppleves stramt.
Forbruk 2013:  I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2012 gjennomført og interimsrevisjonen for 2013 påbegynt. Det er utført attestasjon av mvakompensasjonen for tre 
terminer. Blant særattestasjoner kan nevnes bekreftelse av tilskudd til ressurskrevende brukere og antall psykisk utviklingshemmede som er de mest tidkrevende. Innen 
forvaltningsrevisjon er  selskapskontroll av Interkommunalt arkiv (IKA) og rapport om skolemiljø levert, mens prosjektet vedlikehold er i arbeid. 


Rogaland Revisjon IKS








Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


KONTROLLUTVALGET I BJERKREIM KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 
Utvalg:  
Bjerkreim kommune 
 


Møtenr.: 
3-2013 


Møtedato: 
03.06.2013 


Utvalgssaksnr.: 
13/13 - 19/13 


Disse møtte: 
Magne Vaule 
Brit Tengesdal 
Geir Ove Svela 
Tyra Skårland 
Mauritz Bjerkreim 


Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 


Andre tilstede: 
Rådmann Inge Stangeland, Bjerkreim kommune 
Ordfører Marthon Skårland, Bjerkreim kommune 
Økonomisjef Tore Spangen, Bjerkreim kommune 
Oppdragsansvarlig revisor, Annebeth Melhus Mathiesen, Bjerkreim kommune 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 
 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
13/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 15. april 2013 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet den 15. april 2013. 
 


Vedtak: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet den 15. april 
2013. 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 


 
 
 
 
 
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


14/13 Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver - ny gjennomgang 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Bjerkreim tar gjennomgangen av kontrollutvalets ansvar og 
arbeidsoppgåver til orientering. 
 


Vedtak: 
Kontrollutvalget i Bjerkreim tar gjennomgangen av kontrollutvalets ansvar 
og arbeidsoppgåver til orientering. 
 
 
Behandling: 
Daglig leder RKS orienterte.. 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 


 
 
 
15/13 Orientering om Bjerkreim kommunes tertialrapport pr. 1. tertial 2013 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget tar Bjerkreim kommunes tertialrapport pr. 1. tertial 2013 til 
orientering. 
 


Vedtak: 
 Kontrollutvalget tar Bjerkreim kommunes tertialrapport pr. 1. tertial 2013 til  
 orientering. 


 
 
Behandling: 
Økonomisjef Tore Spangen orienterte. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 


 
 
16/13 Oppfølging av tidlgere forvaltningsrevisjon vedr. "Innkjøp" 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av 
rapporten ”Innkjøp” til orientering. 
Kontrollutvalet vil be om ei ny tilbakemelding på oppfølging av rapporten våren 
2014. 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Saka vert vidaresendt kommunestyret i Bjerkreim til orientering. 
 


Vedtak: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar administrasjonens tilbakemelding på 
oppfølging av rapporten ”Innkjøp” til orientering. 
Kontrollutvalet vil be om ei ny tilbakemelding på oppfølging av rapporten 
våren 
2014.  


               Saka vert vidaresendt kommunestyret i Bjerkreim til orientering. 
 


Behandling: 
Øknomisjef Tore Spangen orienterte. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak vart samrøystes  vedtatt. 


 
 
 
17/13 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2012 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet tar oversikten over oppfølging av vedtak pr. 2. halvår 2012 til 
orientering. 
Saka vert vidaresendt kommunestyret. 
 


Vedtak: 
Kontrollutvalet tar oversikten over oppfølging av vedtak pr. 2. halvår 2012 
til orientering. 


 Saka vert vidaresendt kommunestyret. 
 


Forslag: 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


 
 
 
18/13 Rekneskapsoversikt 1. tertial 2013 - kontrollutvalet 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapsoversikt pr. 1. tertial 2013 til orientering. 
 


Vedtak: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapsoversikt pr. 1. tertial 2013 til 
orientering. 
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Forslag: 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 


 
 
 
19/13 Statusoversikt pr. juni 2013 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar oversikt over status og prosjekt pr. juni 2013 til 
orientering. 
 


Vedtak: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar oversikt over status og prosjekt pr. juni  
2013 til orientering. 
 
 
Forslag: 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 


 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leder av kontrollutvalget 
        Sekretær for kontrollutvalget 
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 Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00051 


Vedlegg - statusoversikt september 13 


Vedtekne prosjekt under arbeid/til behandling: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt  Vedtatt igangsett Estimert 


timeforbruk 
Status - antatt 
ferdigstild  til: 


Vedlikehald av kommunale bygg 15.04.2013 150 t  
    Selskapskontrollar    
        


 
  Andre saker: 


Sak/prosjekt Behandla  Status Merknader 
Overordna analyse 04.06.2012 Ferdigbehandla  


 
Oversikt over prosjekter behandla i kontrollutvalet som skal følgjast opp/er 
ferdigbehandla:: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Bestilt Behandla Oversendt 


kommunen 
Planlagt 
oppfølg 


 og svarfrist 


Status/dato for 
evt. purring 


Skulemiljøet i Bjerkreim 31.10.12 28.01.13 01.03.13 6 mnd etter kst. 
 


Vedtak i 
kommunestyret? 


Anskaffelser 14.11.11 04.06.12 05.06.12 6 mnd. etter kst.  
            Selskapskontrollar      
Interkommunalt Arkiv IKS 16.04.2012 15.04.13 17.04.13 6 mnd etter kst Kun tilb.mld frå 


selskapet 
 
Ferdigbehandla prosjekt:: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Bestilt Oppfølging 


behandla 
Oversendt 


kommunen 
Planlagt 
oppfølg 


 og svarfrist 


Status/dato for 
evt. purring 


Barnevernstjenesten 22.11.2010 27.08.12   Ferdigbehandla 
Styringssystemer 12.04.2010 21.02.2011 22.02.2011 1. halvår 2012 Ikke vedtatt 


oppfølging i kst. 
Selskapskontrollar      
      
      
 
Click here to enter text. 
Click here to enter text. 
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Til kontrollutvalget i Bjerkreim kommune  


 


Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet overfor Bjerkreim 


kommune 


Lov- og forskriftskrav 


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


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


før merknader til nevnte bestemmelse. 


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


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


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


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


Følgende fremgår av kommuneloven § 79: 


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


kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående 


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


dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes 


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


forhold, 


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


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


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


nevnt under bokstav a). 


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


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


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


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


Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13. 


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


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


siden av revisoroppdraget.  


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


fylkeskommunen deltar i.  


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


vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller 


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


§ 14: 


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


eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 


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


nens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 


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


skattesaker etter domstolloven. 


 


Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 


 


Pkt 1: Ansettelsesfor-


hold 


Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Rogaland 


Revisjon IKS. 


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


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


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


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


Pkt 2: Medlem i sty-


rende organer 


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


reim kommune deltar i. 


Pkt 3: Delta eller in-


neha funksjoner i an-


nen virksomhet, som 


kan føre til interesse-


konflikt eller svekket 


tillit 


Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som 


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


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


mune at det har betydning for uavhengighet og objektivitet. 


Pkt 5: Rådgivnings- 


eller andre tjenester 


som er egnet til å på-


virke revisors habili-


tet 


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


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


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


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


tilfelle må vurderes særskilt. 


 


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


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


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


sjons- og kontrollvurderinger.  


Undertegnede har ikke ytt rådgivnings- eller andre tjenester overfor Bjerkreim 


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


kommunens egne 


ledelses- og kontroll-


oppgaver 


Undertegnede har ikke ytt tjenester overfor Bjerkreim kommune som hører inn 


under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 


Pkt 7: Opptre som 


fullmektig for den 


revisjonspliktige 


Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Bjerkreim kommune. 


Pkt 8: Andre særegne 


forhold 


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


tilliten til uavhengighet og objektivitet. 


 


 


Stavanger, 20.08.2013 


 


Rogaland Revisjon IKS 


 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 
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Kommunestyrets vedtak av selskapskontroll av Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland 
 
 
Kommunestyret i Bjerkreim behandlet i møte den 12. juni 2013 sak 032/13 selskapskontroll 
av Interkommunalt Arkiv i Rogaland. Kommunestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 
”Kommunestyret tek den framlagte selskapskontrollen av Interkommunalt Arkiv Rogaland 
IKS til etterretning.” 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Inge H. Stangeland 
rådmann 
 
 
 
 
Kopi til:    
Interkommunalt Arkiv IKS Bergelandsgate 30 4012 STAVANGER 
 
 
 







