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16/14 Utkast til prosjektmandat. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse 
Energi AS 
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18/14 Forslag til møteplan for 2015 
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Referatsaker/meldinger 
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Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
6/14 13/00217-18 Vedtak KST Årsmelding 2013 
   
 
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. 
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Vikeså, 29.08.2014 
 
Magne Vaule 
Leiar av kontrollutvalet Wencke S. Olsen 
 Sekretariatet 
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13/14 Godkjenning av protokoll frå møte den 7. april 
2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00050-13 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 13/14 
 
 
 
 
 
Protokollen frå møte den 7. april 2014 vert lagt fram for kontrollutvalet til godkjenning, sjå 
vedlegg. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 7. april 2014. 
 

 
 
 
SANDNES, 24.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Kontrollutvalet i Bjerkreim 07.04.2014 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
           Tilbake 
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14/14 Orientering frå administrasjonen - status knytt til 
sak vedr. skulemiljøet i Bjerkreim 
 
Arkivsak-dok.  13/00301-7 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 14/14 
 
 
Bakgrunn: 
 
Kontrollutvalet ba på forrige møte om å få ei orientering frå administrasjonen om status pr. i 
dag knytt til tidlegare rapport vedr. skulemiljøet i Bjerkreim. 
 
Sekretariatet har invitert kommunalsjef for oppvekst og kultur og konstituert rådmann til 
møtet for å orientere om status i saka. 
 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar gjennomgangen frå administrasjonen til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
SANDNES, 14.08.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
           Tilbake 
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15/14 Oppfølging av rapport: Vedlikehald av kommunale 
bygg 
 
Arkivsak-dok.  13/00064-12 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Jane Døskeland Idland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 15/14 
 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret behandla i møte den 18.12.13 rapport frå forvaltningsrevisjon ”Vedlikehald” 
og fatta følgjande vedtak:  

1. Kommunestyret i Bjerkreim tar den framlagde rapporten til orientering. 
2. Rapporten vert oversendt rådmannen for vidare oppfølging. Rådmannen melder 

tilbake til kommunestyret via kontrollutvalet om korleis rapporten sine anbefalingar er 
følgt opp ca. 6 månader etter at rapporten er vedtatt i kommunestyret. 

 
I rapporten kom revisor med følgjande anbefalingar til kommunen: 

1. Kommunen arbeider med å styrka den politiske forankringa av vedlikehaldsbehov og 
vedlikehaldsarbeid.  

2. Kommunen etablerer eit system for kartlegging av status og planlegging av naudsynt 
vedlikehald.  

 
Saksutredning 
Rådmannen har i brev av 19.08.2014 gitt tilbakemelding på korleis rapporten er fylgt opp, sjå 
vedlegg. 
 
I sitt svar gjer rådmannen greie for kva tiltak som er satt i verk i forhold til dei ulike 
anbefalingane. 

1. Kommunen arbeider med å styrka den politiske forankringa av 
vedlikehaldsbehov og vedlikehaldsarbeid.  

I følgje rådmannen vil styrking av den politiske forankringa av vedlikehaldsbehovet bli gjort 
gjennom budsjett- og økonomiplanarbeid, og deretter gjennom budsjettvedtak. Rådmannen vil 
synleggjere behov og kostnadar. 
 

2. Kommunen etablerer eit system for kartlegging av status og planlegging av 
naudsynt vedlikehald.  

Kommunen har kartlagt bygningar med adresse, byggeår, areal etc. Det arbeidast med å 
etablere eit enkelt system, med stipulert kostnad, for kartlegging og planlegging av 
vedlikehald, samt registring av kva som er utført.   
 
Rådmannen har svart på alle anbefalingane i rapporten. Vi visar elles til rådmannen sitt 
svarbrev. 
 
I følgje kontrollutvalsforskrifta med merknader, ligg det til kontrollutvalet å sjå til at 
rådmannen følgjer opp rapporten. Det ligg ikkje til kontrollutvalet å fastsette korleis 
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administrasjonen skal følgje opp påviste avvik/svakheiter i dei konkrete tilfella, då dette er 
rådmannen sitt ansvar. Kontrollutvalet kan likevel melde saker vidare til kommunestyret 
dersom kontrollutvalet meiner saka ikkje er fylgt opp på ein tilfredsstillande måte. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten «Vedlikehald av kommunale bygg» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendast kommunestyret til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 27.08.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg:  
Tilbakemelding FR Vedlikehald 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
           Tilbake 
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16/14 Utkast til prosjektmandat. Selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS 
 
Arkivsak-dok.  14/00042-3 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 16/14 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet i Stavanger, som er største eigar i konsernet, har bedt revisor om å legga fram 
utkast til gjennomføring av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS. 
Bestillinga er i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll i øvrige eigarkommunar. 
 
Kontrollutvalet i Stavanger ba ved bestilling at mandatet bl.a. skal innehalda problemstillingar 
knytt til beredskap ved straumbot, fornying av nødvendig utstyr, risikohandtering av 
investeringar og selskapets sponsorverksemd. 
 
Saksutgreiing: 
Revisor har levert utkast til prosjektmandat for gjennomføring av prosjektet. Revisor foreslår 
her at formålet med prosjektet skal vera å «gjennomføre kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i Lyse Energi AS (eierskapskontroll), og en analyse av utvalgte forhold knyttet 
til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon).» 
 
Med bakgrunn i dette formålet foreslår revisor å sjå nærare på desse problemstillingane: 

1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?  
a. Følger selskapet opp eierstrategien til eierkommunene?  

2. Har selskapet tilfredsstillende planer og beredskap for å sikre strømforsyningen?  
3. Hvilke risikovurderinger gjøres før større investeringer i nye anlegg og andre 

selskaper?  
a. I hvilken grad er eierkommunene involvert ved disse risikovurderingene?  

4. Hvordan følger selskapet opp datterselskaper, datterdatterselskaper og tilknyttede 
selskaper? 

a. Eieroppfølgingen  
b. Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter)  

5. Hvordan håndterer selskapet sponsing og hvilket omfang har dette?  
6. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?3  
7. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?  

 
Ved behandling av mandatforslaget kom kontrollutvalet i Stavanger i tillegg med desse 
tillegga/presiseringane: 

• hvilken lærdom har selskapet trukket fra Noreco saken? 
• er Lyse forberedt på økt energibruk m.m. knyttet til ladestasjoner for el-biler, og hvordan 

et stort antall el-biler m hurtigladestasjoner i et nabolag vil påvirke strømleveranser?  
• hvilke planer finnes for vedlikehold knyttet til nett og trafostasjoner?  
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Slik prosjektet ligg føre er det kostnadsrekna til 500 timar, fordelt på alle eigarkommunane. 
Det vert føresett at alle eigarkommunane deltek i selskapskontrollen, slik at ikkje kommunens 
berekna del av kontrollen må kostast av øvrige kommunar. Bjerkreim kommunes del er kun 
stipulert til 3 timar. 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i samarbeid 
med øvrige eigarar i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre – med 
tillegg av dei presiseringane som går fram av vedtaket i kontrollutvalet i Stavanger. 
 

 
 
 
SANDNES, 24.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Lyse Energi AS - Mandat inkl vedtak fra Stavanger 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
 
           Tilbake 
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17/14 Utveljing av prosjekt for gjennomføring i 2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00279-4 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 17/14 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet skal i tråd med Plan for forvaltningsrevisjon – som er vedtatt av 
kommunestyret i 2012 – gjennomføra årleg forvaltningsrevisjon og/eller selskapskontroll. 
 
Saksutredning: 
I vedtatt plan for forvaltningsrevisjon var det kun prioritert eitt prosjekt; vedlikehald. Dette 
prosjektet vart gjennomført i 2013, i tillegg til prosjektet ang. skulemiljøet i Bjerkreim, som 
ikkje var prioritert1. Kontrollutvalet har bestilt prosjektet «Økonomistyring» for gjennom-
føring i 2014. 
 
I følgje vedtatt plan for forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalet i resten av perioden velja 
blant desse prioriterte 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?  

 
Kontrollutvalet har og høve til å fråvika planen dersom det skulle dukka opp nye prosjekt som 
er meir aktuelle. Utvalet har tidligare signalisert at det vil vera aktuelt med ein oppfølgings-
rapport knytt til skulemiljøet i Bjerkreim. Det er opp til utvalet sjølv om det er aktuelt å sjå på 
saka på ny nå, eller om ein skal venta til neste periode. 
 
Sekretariatet vil elles spesielt peika på områder som Beredskap, Sjølvkost og 
Plan/byggesaker. Temaet pensjon er stort, men det er og eit område der det kan vera 
vanskeleg å få fram gode svar, samstundes som det og er svært regelstyrt (aktuarstyrt). 
Vassmålarar i landbruket er først og fremst 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. 
 
                                                 
1 Dette prosjektet er bestilt i tråd med kommunestyrets delegasjonsfullmakt til kontrollutvalet. 
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Kontrollutvalet har og vedtatt i Plan for selskapskontroll at det i løpet av perioden skal 
gjennomførast ein eigarkontroll av Bjerkreim kommune, noko som er den obligatoriske delen 
av selskapskontrollen. Dette prosjektet vart bestilt i november 2013. Av økonomiske grunnar 
vart denne bestilt for gjennomføring over 2 år, 2014 og 2015. Sidan kontrollutvalet skal 
gjennomføra både selskapskontroll i DIM og forvaltningsrevisjon innafor økonomistyring i 
2014, er det ikkje midlar til å starta opp dette året. Dette prosjektet er på 150 timar, og vil 
dermed erstatta eit forvaltningsrevisjonsprosjekt det året det blir gjennomført. Kontrollutvalet 
kan derfor ikkje gjennomføra forvaltningsrevisjon i 2015 dersom dette prosjektet og skal 
gjennomførast i inneverande periode. Eit alternativ er derfor å utsetja dette prosjektet til 2016, 
slik at det blir lagt fram for nytt kontrollutval. Det kan vera ein fordel, slik at dei heilt frå 
byrjinga av sin periode vil ha god oversikt over kommunen sitt eigarskap. Mesteparten av 
2016 vil uansett gå med til å utarbeida nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  
Sekretariatet forslår derfor at kontrollutvalet utset dette prosjektet slik at det blir levert i 2016. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat innafor 
XXX til neste møte. 
Kontrollutvalet utset tidligare bestilt selskapskontroll ang. Eigarskaps-
forvaltning, slik at denne vert gjennomført og levert i 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANDNES, 08.04.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
 
          Tilbake  
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18/14 Forslag til møteplan for 2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00217-19 
Arkivkode.    
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 18/14 
 
Bakgrunn  
Med utgangspunkt i møteplan for 2014 har sekretariatet laga eit forslag til møteplan for 2015. 
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 innstiller til kommunestyret. I møteplanen har me førebels 
sette inn 20. 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 2015: 
 
Dag Dato Tidspunkt Kommentar 
Måndag 23. februar 08:30  
Måndag 20. april 08:30 Kan bli endra 
Måndag 1. juni 08:30  
Måndag 7. september 08:30  
Måndag 16. november 08:30 Nytt utval 
 

 
 
 
SANDNES, 25.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur.   Tilbake 
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19/14 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 og 
1. halvår 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00055-14 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Jane Døskeland Idland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 19/14 
 
Bakgrunn:  
Kontrollutvalet ber administrasjonen om å leggja fram ein enkelt halvårlig rapport over status 
på oppfølging av politiske vedtak. Rapporten skal òg leggast fram for kommunestyret.  
 
Saksutredning:  
Sekretariatet har mottatt oversikter over de vedtak som er fatta 2. halvår 2013 og 1. halvår 
2014. Det er laga eigne rapportar for LMT-utvalet, levekårsutvalet, formannskapet og 
kommunestyret, samt ei restanseliste for saker som ikkje er avslutta frå perioden 2011 – 2013. 
Sekretariatet har og laga ei oversikt over kontroll utvalets saker 1. halvår 2014. 
 
I LMT-utvalet er alle saker registrert som avslutta eller under arbeid. 
 
Når det gjeld levekårsutvalet er alle saker gjennomført eller vidaresendt andre for 
sluttbehandling. 
 
Av saker vedtatt i formannskapet i perioden er de fleste sakene avslutta eller under arbeid. 
Nokon av sakene er vidaresendt fylkesmannen for klagebehandling. Fleire av sakene er 
kommentert særskilt. Status for sakene går fram av vedlegget. 
 
For kommunestyrets del er dei fleste sakene iverksett eller under arbeid. Saker som ennå ikkje 
er iverksett er kommentert særskilt. Det er ein sak frå 2. halvår 2013 som har uavklart status 
(utbygging og rehabilitering av omsorgssenteret), og som ikkje har vært til behandling i 1. 
halvår 2014. Status i den saka er derfor framleis uavklart.  
 
Det er og lagt fram ei omfattande liste over ikkje avslutta saker i 2011/2012/2013, der det går 
fram av vedlegget kva som er status i sakene pr. rapporteringstidspunktet. 
. 
Kontrollutvalet sine saker er enten ferdigstilt/gjennomført eller under arbeid, det siste gjeld 
bestilt rapport og selskapskontroll. Begge er forventa lagt fram hausen 2014. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 og 1. 
halvår 2014 til orientering. 
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SANDNES, 21.07.2014 
 
Jane Døskeland Idland 
Førstekonsulent 
 

 

 
Vedlegg:  
Samlehefte oppf. politiske saker 2. halvår 2013 
Samlehefte oppf. politiske saker 1. halvår 2014.pdf 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
           Tilbake 
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20/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – 
Kontrollutvalgets budsjettforslag 
 
Arkivsak-dok.  13/00156-7 
Arkivkode.  151  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 20/14 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet har eit lovpålagt ansvar for å utarbeida forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Sidan kontrollutvalet er direkte underlagt kommunestyret, skal 
kontrollutvalets budsjettvedtak i tråd med forskrift leggast fram for kommunestyret i samband 
med behandling av kommunens samla budsjett for 2015.  
 
Budsjettet skal omfatta alle utgifter forbundne med kontrollutvalet sitt arbeid. Kontrollutvalet 
blir derfor å sjå på som ei ”avdeling” i kommunen med budsjettansvar for eige budsjett. Dette 
inneber òg eit ansvar for rekneskap og rekneskapsoppfølging. 
 
Saksutgreiing: 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegg kommunen å ha ei 
forsvarlig revisjonsordning og eit uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfattar derfor 
lovpålagte oppgåver.  
 
Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovudpunkt ; utgifter til utvalsarbeidet, kjøp av revisjons-
tenester og sekretariat.  
 
Kontrollutvalets utgifter 
Kontrollutvalets utgifter består av møtegodtgjersle til kontrollutvalets medlemmer, utgifter til 
kjøring/ transport, kurs m.m. . Utvalets medlemskap i FKT hører også med her, dette er ein 
kontingent som påløper årlig så lenge kommunen er medlem. Sekretariatet har ikkje mottatt 
meldingar frå Bjerkreim kommune om endringar i godtgjørsler el.l. Rekneskapen for 2013 
viser imidlertid at m.a. godtgjersle til f olkevalde er budsjettert for lågt. Det vert derfor 
føreslått å auka budsjettet i tråd med rekneskapen. Etter endringar i IKS-lova pr. 1. jan. 2014 
er det kun denne delen av budsjettet som kan endrast av kommunestyret, sjå nedanfor. 
 
Revisors budsjettforslag: 
Bjerkreim kommune er medeigar i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS, og 
kjøper derfor sine revisjonstenester frå dette selskapet. Sekretariatet har mottatt forslag til 
budsjett frå revisor, styrebehandla i august 2014. Budsjettforslaget i eit IKS skal også 
behandlast i representantskapet, og vil bli behandla her i løpet av hausten. Når budsjettet er 
vedtatt i representantskapet, er det bindande for kommunen.2  
 
Revisors budsjett omfattar i grove trekk utgifter til vanlig rekneskapsrevisjon, attestasjonar, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i tråd med planar vedtatt av kommunestyret, samt 
                                                 
2 Endring av IKS-lova med virkning frå 01.01.2014, der kravet om at kommunestyrene skal endelig godkjenna 
budsjettet i interkommunale selskap er tatt bort. 
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oppmøte i kontrollutvalet. Det vert vist til eige vedlegg frå revisor for oversikt over kva som 
er forventa brukt til dei forskjellige føremåla. Revisor har i s itt budsjettforslag foreslått ei 
mindre auke på ca 1,6%. 
 
Sekretariatets budsjettforslag: 
Bjerkreim komme er medlem i d et interkommunale § 27-samarbeidet Rogaland Kontroll-
utvalgssekretariat, og kjøper kontrollutvalets administrasjonstenester her. Sekretariatet sitt 
budsjett med fordeling av grunnbeløp til kommunane vart godkjent av styret den 22. august 
2014. Budsjettet i eit § 27-samarbeid som er eige rettssubjekt vert fastsett av styret i 
samarbeidet og følgjer elles dei same reglane som for interkommunale selskap, sjå ovanfor.3  
 
Det er i år ei samla auke i budsjettet på 4-5%, men samla auke utgjer likevel ikkje meir enn 
6.000 kr. på årsbasis for kommunen. Hovudårsaka er auka utgifter til pensjon og normal 
lønsutvikling. Samarbeidet skal drivast etter sjølvkostprinsippet, og endeleg betaling til 
kommunane vert i tråd med vedtektene gjort ved rekneskapsavslutning. Fram til nå har det 
enten ført til tilbakebetaling av overskot eller at styrets vedtekne budsjett har vore 
tilstrekkelig. 
 
Samla budsjettforslag 
Samla sett vert det føreslått eit budsjett på kr. 516 000,- eksklusiv meirverdiavgift. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tilrår eit samla budsjett for kontroll- og tilsyn for 2015 
på 516 000 kr. ekskl. mva. 
 
 
 

 
 
 
SANDNES, 25.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Budsjettforslag 2015 
Revisors budsjettforslag 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
  
                                                 
3Se også brev fra KRD 24.09.07 til Buskerud Kommunerevisjon: «..Kommunestyrene i deltakerkommunene må 
ta samarbeidets særbudsjett og særregnskap til orientering.» 
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21/14 Rekneskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 
31.07.14 
 
Arkivsak-dok.  13/00233-18 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 21/14 
 
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. 31.07.14, 
(vedlegg), revisors tertialrapport pr. 31.07.14 (vedlegg) og sekretariatets rekneskap pr. 
31.07.2014.  
 
Saksutgreiing:  
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 overeins 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 oversende 
vedtak ang. grunnbeløp (sjå note til saka ang. budsjettet), og forbruket ligg derfor over 
budsjett (77%).  
 
Revisors oversikt viser at det kommunen har registrert litt meir en det revisor oppgir. Det kan 
skuldast at utgifter til revisjon av t. d. sokneråd eller andre feilaktig er fakturert her, eller at 
det har kome inn ekstra faktura etter revisor sin rapporteringsdato. 
 
Samla sett er det likevel ingen signal som tyder på at kontrollutvalets budsjett for 2013 vil få 
større overskridingar, samla forbruk på 52% er under normalforbruket.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikta for kontroll og tilsyn pr. 
31.07.14 til orientering. 
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SANDNES, 25.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Rekneskapsoversikt 
Revisors oversikt 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur.            Tilbake 
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22/14 Revisors uavhengighetserklæring 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00280-9 
Arkivkode.  037  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 22/14 
 
Bakgrunn  
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig og elles ved behov gi ei skriftlig eigenvurdering til 
kontrollutvalet om oppdragsansvarlig revisors uavhengighet (Forskrift om revisjon § 15).  
 
Saksutgreiing  
Sekretariatet har motteke vedlagt erklæring frå revisor, som er ei eigenerklæring om revisors 
uavhengighet i forhold til Bjerkreim kommune.  

Ifølgje Kommunelovens § 79 skal den som føretek 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 
noko 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 tek revisor si uavhengigheitserklæring 2014 til 
orientering. 
 

 
SANDNES, 25.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Revisors uavhengigheitserklæring 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur.  Tilbake 
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23/14 Statusoversikt pr. september 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00051-19 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 23/14 
 
Bakgrunn: 
Denne oversikten er kontrollutvalet sitt verktøy til å følgja saker som går fleire møter. Det 
gjeld først og fremst forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som skal følgjast frå dei vert 
bestilt og til dei er endeleg følgde opp. I tillegg vil òg andre type saker som krev oppfølging 
bli tatt inn i oversikta. Oversikta vert oppdatert til kvart møte.  
 
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 møte er følgjande til behandling: 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Vedlikehald av kommunale bygg» 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt pr. september 2014 til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 16.04.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg:  
Statusoversikt pr. september 2014 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.  Tilbake 
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24/14 Orientering om revisor sin overordna strategi for 
revisjonsåret 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00280-11 
Arkivkode.  037  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 08.09.2014 24/14 
 
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 arbeidsdokument, og blir derfor ikkje 
utlevert til kontrollutvalet. Revisor gir i staden ei munnlig orientering til utvalet om 
hovudtrekka i arbeidet.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor sin overordna strategi for revisjonsåret 2014 
til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 18.08.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
           Tilbake 
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Referat-/meldingssaker: 
 
 
6/14 Vedtak KST Årsmelding 2013 
 
 
           Tilbake 
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KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 
 
Utval:  
Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 
2-2014 


Møtedato: 
07.04.2014 


Utvalssaksnr.: 
8/14 - 12/14 


Disse møtte: 
Magne Vaule 
Brit Tengesdal 
Tyra Skårland 
Geir Ove Tysland 
Vara: 
Aud Sissel Birkeland 


Forfall / varamedlemmer: 
Mauritz Bjerkreim 
 
Varamedlem Aud Sissel Birkeland møtte. 
 


Andre til stede: 
Økonomisjef Tore Spangen, Bjerkreim kommune 
Oppdragsansvarlig revisor Annebeth M. Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 
 
 Side 


Saker til behandling 


8/14 13/00050-11 Godkjenning av protokoll frå møte den 17. februar 
2014 2 


9/14 13/00137-6 Årsrekneskap m/årsmelding for 2013 - Bjerkreim 
kommune 2 


10/14 13/00049-8 Skatterekneskapet for 2013 med kontrollrapport frå 
skatteetaten 3 


11/14 14/00005-5 Bestilling selskapskontroll: Dalane Miljøverk IKS 3 


12/14 13/00051-15 Statusoversikt pr. april 2014 4 


Eventuelt 
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Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
8/14 Godkjenning av protokoll frå møte den 17. februar 2014 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 17. februar 2014 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 17. februar 
2014 


 
 
 
9/14 Årsrekneskap m/årsmelding for 2013 - Bjerkreim kommune 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim har ingen kommentar til det framlagde årsrekneskapet for 
2013 ut over det som kjem fram av revisors oppgjersnotat og revisjonsmelding.  
 


Møtebehandling 
Økonomisjef Tore Spangen orienterte.  
 
Kontrollutvalet sette fram forslag om følgjande kommentar: 
Kontrollutvalet vil peika på at teksten i årsmeldinga i størst mulig grad bør 
tilpassast lekfolk. I tillegg vil kontrollutvalet peika på at revisor og økonomi-
kontoret bør tilpassa talmaterialet slik at det blir framstilt likt.  
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim har følgjande kommentar til det framlagde 
årsrekneskapet for 2013 ut over det som kjem fram av revisors 
oppgjersnotat og revisjonsmelding: 
 
Kontrollutvalet vil peika på at teksten i årsmeldinga i størst mulig grad bør 
tilpassast lekfolk. I tillegg vil kontrollutvalet peika på at revisor og økonomi-
kontoret bør tilpassa talmaterialet slik at det blir framstilt likt.  
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10/14 Skatterekneskapet for 2013 med kontrollrapport frå skatteetaten 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek skatterekneskapet for 2013 til orientering. 


 
Saka vert vidaresendt til kommunestyret til orientering. 
 


Møtebehandling: 
Økonomisjef Tore Spangen orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek skatterekneskapet for 2013 til orientering. 


  
 Saka vert vidaresendt til kommunestyret til orientering. 
 
 
 
 
11/14 Bestilling selskapskontroll: Dalane Miljøverk IKS 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller selskapskontrollen i Dalane Miljøverk IKS i tråd 
med forslag til mandat og med dei endringar som kom fram i vedtak i kontrollutvalet i 
Eigersund. 
 
Bestillinga skjer under føresetnad at alle eigarkommunane deltek i prosjektet. 
Dersom andre eigarar vedtar å ikkje delta tas saka opp til ny vurdering. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller selskapskontrollen i Dalane Miljøverk 
IKS i tråd med forslag til mandat og med dei endringar som kom fram i 
vedtak i kontrollutvalet i Eigersund. 
 
Bestillinga skjer under føresetnad at alle eigarkommunane deltek i 
prosjektet. Dersom andre eigarar vedtar å ikkje delta tas saka opp til ny 
vurdering. 


 
 
 
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


12/14 Statusoversikt pr. april 2014 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikt pr. april 2014 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 


 Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikt pr. april 2014 til orientering. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
EVENTUELT: 
Kontrollutvalgets møte den 2. juni 2014 kan bli avlyst dersom det er få saker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
 
 
 
Leiar av kontrollutvalet 
        Sekretær for kontrollutvalet 
 
 








 Bjerkreim kommune  


Serviceavdelinga 
 
 
       
 
Notat 


    


     


Saksbehandlar:  Referanse: Arkiv: Dato: 


Ingunn Ognedal 
Telefon: 51 20 11 99 


14/6896 FE-040, TI-&58 29.07.2014 


 
 
 
 
Oppfølging av politiske vedtak - kommunestyret - 1. halvår 2014 
 


 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks-
beh. 


 
Arkivsak


nr. 


 
Avslag/ 


innvilget 


 
Status: 


Iverksett / under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


 
12.02.2014 
001/14 


 
Referatsaker  


 
TIG 


 
14/121-1 


Tatt til 
etterretning 


 


 
 


 
 


002/14  Samarbeidsavtaler mellom kommuner og 
helseforetak - info  


AEK 12/229-12 Vedtatt Iverksatt  


003/14  Bompengefinansiering av ny E39 strekningen 
Bue-Vikeså  


IHS 14/89-2 Vedtatt 
prinsittvedtak 


Oversendt Vegvesenet  


004/14  Høringsuttalelse til Sikvalandskula vindkraftverk 
med tilhørende nettilknytning  


IHS 13/1082-4  Høringsuttale sendt  


005/14  
 


Pensjonsordning - folkevalgte  BHE 14/100-2 Vedtatt Viderefører pensjons-ordningen 
for folkevalgte, min. 1/3 stilling 


 


006/14  Høring av melding med 
konsekvensutredningsprogram for uttak av vann 
fra Storavatnet (Birkelandsvatnet) i Bjerkreim  


IHS 13/1129-
78 


 Uttale sendt  


007/14  Høringsuttalelse til søknad om konsesjon for 
Holmafjellet vindkraftverk  


IHS 08/705-33  Uttale sendt  







 
 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks-
beh. 


 
Arkivsak 
nr. 


 
Avslag/ 
innvilget 


 
Status: 
Iverksett / under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


008/14  Høringsuttalelse til søknad om konsesjon for 
Faurefjellet vindkraftverk  


IHS 08/708-15  Uttale sendt  


09.04.2014 
009/14  


Ny andregangsbehandling av forslag til 
detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg fv 112, 
søndre del mot fv 503  


MEI 12/1215-
48 


Vedtak 
endelig 


Ferdig  


010/14  Uninor AS - søknad om omgjøring av ansvarlig 
lån til egenkapital  


TSP 09/771-12  Iverksatt Regnskapsavslutning 


011/14  Konsekvenser av privatisering og flytting av 
legekontoret  


IHS 13/582-19  Tatt til orientering  


012/14  Smittevernplan for Bjerkreim kommune 2014 - 
2016  


KVA 08/69-17 Godkjent Oppdatert  


013/14  
 


Høring - reservasjonsordning for fastleger  IHS 14/220-2  Høringsuttale sendt  


014/14 
  


Endret forfallstidspunkt for tilknytningsavgifter  KNO 14/197-2 Avslått Ferdig  


015/14 
  


Kontrollutvalet si årsmelding for 2013  TIG 13/1093-6 Vedtatt – tatt 
til orientering 


  


21.05.2014 
016/14  


Referatsaker  TIG 14/356-1 TE 
 


  


017/14  Godkjenning av oppstart på aktivitetspark i 
Vikeså sentrum  


AAV 10/481-6 Godkjent Blir starta på i aug. 2014  


018/14  Søknad om endring av uteområdet ved Vikeså 
Misjonshus  


IHS 13/728-17 Innvilga Tillatelse gitt m/forbehold  


019/14  Legevaktstelefon - og nødnettsamarbeid mellom 
Hå og kommunene i Dalane  


AEK 11/790-29 Vedtatt Under arbeid  


020/14  Regnskap og årsmelding 2013  TSP 13/1169-
11 


Utsatt, sjå 
sak 023/14 


  


021/14  
 


Tertialrapporter 2014 - rapport nr. 1  TSP 14/329-11  Vedtatt/effektuert  


022/14  Forlengelse av vennskapskommuneavtale?  IHS 08/674-30  Vedtatt Avtale forlenga 







 
 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks-
beh. 


 
Arkivsak
nr. 


 
Avslag/ 
innvilget 


 
Status: 
Iverksett / under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


18.06.2014 
023/14  


Regnskap og årsmelding 2013  TSP 13/1169-
11 


 Vedtatt/effektuert  


024/14  
 


Manifest mot mobbing 2014-2018  RAN 13/455-
15 


 Godkjent og iverksatt Underskrives 24.09.14 


025/14  Forslag til detaljreguleringsplan for boliger på 
Kleiva, del av gnr. 30, bnr. 5, 8, 18 og 21 - 2. 
gangs behandling  


AES 13/838-
27 


 Reguleringsplan ferdigbeh. Ved 
godkjenning 


Tiltak byggesaksbeh. før 
gjennomføring av tiltak 


026/14  Utredning om kommunesammenslåing for 
kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og 
Sokndal - forstudie  


IHS 14/83-3 Vedtatt start av 
sondering 


Forespørsel sendt til Gjesdal, 
Sirdal og Hå 


Til ny behandling i 
kommunestyret 


027/14  Høring av lovforslag om statlig godkjenning av 
kommunale låneopptak og leieavtaler før 
iverksetting av kommunereformen  


IHS 14/413-2  Høringsuttale sendt  


028/14  
 


Konstituering i rådmannsstilling  MSK 14/434-1  Utført Ansette ny rådmann i 
kommunestyre 24.09.14 


029/14  
 


Referatsaker  TIG 14/444-1 Tatt til 
etterretning 


  


 
 
 
 







 Bjerkreim kommune  


Serviceavdelinga 
 
 
       
Notat 


    


     


Saksbehandlar:  Referanse: Arkiv: Dato: 
Ingunn Ognedal 
Telefon: 51 20 11 99 


14/6895 FE-040, TI-&58 29.07.2014 


 
 
Oppfølging av politiske vedtak - formannskapet - 1. halvår 2014 
 


 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks
-beh. 


 
Arkivsakn


r. 


 
Avslag/ 


innvilget 


 
Status: 


Iverksett / under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


 
20.01.2014 
001/14 


 
Godkjenning av møteprotokoll  


 
TIG 


 
14/71-1 


Godkjent 
 


 
 


 
 


002/14 
 


Behandling - Klage over delegert vedtak, 156/13 
den 07.11.2013 for oppføring av enebolig, gnr. 
35, bnr.138, Vikesdalslia 119 


 
BBU 


 
13/599-20 


 
Avslag 


 
Endelig vedtatt 


 
Nei 


003/14  Søknad frå Svein Inge Egeland om frådeling av 
2 av dei 3 bustadhusa på gnr. 41, bnr. 1 og 4  


GSE 13/858-7 1 innvilga/  
1avslag 


Sendt til oppmåling/ 
sjå sak 031/14 


 


004/14  
 


Delegasjonssaker  TIG 14/69-1 Tatt til 
etter-
retning 


  


005/14  
 


Referatsaker  TIG 14/70-1 Tatt til 
etterretnin
g 


FO: nå vil FSK ha påteiking om 
høyringar vert svart på eller ikkje 


 


 
03.02.2014 
006/14  


 
Godkjenning av møteprotokoll  


 
TIG 


 
14/96-1 


 
Godkjent 


  


007/14  Referatsaker  TIG 14/95-1 Tatt til 
etterretnin
g 


  







 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks-
beh. 


 
Arkivsaknr. 


 
Avslag/ 
innvilget 


 
Status: 
Iverksett / under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


008/14  Klagebehandling - dispensasjon fra plan for å 
bygge vei til hytte nr 3 på Tjørn, gnr. 11, bnr. 1  


AES 13/939-6  Ved klagebehandling stadfestet 
Fylkesmannen kommunens 
avslag for disp. for veg. 


 


009/14  Utsatt F-sak 078/10 - dispensasjon for 
frittliggende bygning ved fritidsbolig på gnr. 11, 
bnr. 16 - Tjørn  


AES 10/342-26 Dispensasj
on 
gitt/bygging 
godkjent 


  


010/14  Søknad om dispensasjon for frittliggende uthus 
på hyttetomt, gnr 10, bnr 34 - Hytland  


AES 13/739-5 Dispensasj
on 
gitt/bygging 
godkjent 


  


011/14  Søknad om dispensasjon for frittliggende uthus 
på hyttetomt, gnr 10, bnr 44 - Hytland  


AES 13/722-5 Dispensasj
on 
gitt/bygging 
godkjent 


  


012/14  Søknad om dispensasjon for frittliggende uthus 
på hyttetomt, gnr 11, bnr 4, Tjørn  


AES 13/731-8 Dispensasj
on 
gitt/bygging 
godkjent 


  


013/14  Søknad om dispensasjon for frittliggende uthus 
på hyttetomt, gnr. 11 bnr. 6, Tjørn  


AES 13/698-3 Dispensasj
on 
gitt/bygging 
godkjent 


  


014/14  Søknad om dispensasjon for frittliggende uthus 
på hyttetomt, gnr 11, bnr 17 - Tjørn  


AES 13/732-5 Dispensasj
on 
gitt/bygging 
godkjent 


  


015/14  Søknad om dispensasjon for frittliggende uthus 
på hyttetomt, gnr 11, bnr 30, Tjørn  


AES 13/734-3 Dispensasj
on 
gitt/bygging 
godkjent 


  


016/14  Søknad om dispensasjon for frittliggende bod på 
hyttetomt, gnr 11, bnr 44 - Tjørn  


AES 13/736-6 Dispensasj
on 
gitt/bygging 
godkjent 


  


       







 
Møtedato/ 
Saksnr. 


Sakstittel Saks-
beh. 


Arkivsaknr. Avslag/ 
innvilget 


Status: 
Iverksett / under arbeid 
 


Vidare oppfølging 


017/14  Søknad om dispensasjon for frittliggende uthus 
på hyttetomt gnr. 11 bnr. 1 fnr. 1, Tjørn  


AES 13/696-5 Dispensasj
on 
gitt/bygging 
godkjent 


  


018/14  Søknad om dispensasjon for frittliggende uthus 
på hyttetomt, gnr 10, bnr 63 - Sagje  


AES 13/729-5 Dispensasj
on 
gitt/bygging 
godkjent 


  


019/14  Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 
Moi brudd og massetak for lagring av 
sprengstoff - gnr. 58, bnr. 2  


AES 13/1031-9 Disp. gitt Tiltak er etablert  


020/14  Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 
Moi brudd og massetak for mottak, 
mellomlagring og gjenvinning av betong, tegl og 
asfalt på gnr. 58, bnr. 2 - Moi  


AES 13/755-14 Søknad 
om disp. 
avslått 


Kommunen var positiv til at det 
utarbeides reguleringsplan for 
gj.føring av tiltaket 


Planarbeid er ikke 
igangsatt 


021/14  Søknad om dispensasjon til bygging av hus nr. 3 
på gnr. 70, bnr. 5 på Ognedal  


GSE 13/1040-5 Innvilga Vilkår bankgaranti, mottatt, 
iverksatt 


 


022/14 
  


Bompengefinansiering av ny E39 strekningen 
Bue-Vikeså  


IHS 14/89-2 Til KST   


023/14  Høringsuttalelse til Sikvalandskula vindkraftverk 
med tilhørende nettilknytning  


IHS 13/1082-4 Til KST   


03.03.2014 
024/14  


Godkjenning av møteprotokoll  TIG 14/175-1 Godkjent   


025/14  Søknad frå Marry Jane og Kåre Vinningland om 
frådeling av våningshuset på gnr. 2, bnr. 1  


GSE 13/487-7 Innvilga Påklaga av Fylkesmannen. 
Klagebeh. hjå settefylkesm. 


 


026/14  Forslag til detaljreguleringsplan for boliger på 
Kleiva, del av gnr. 30, bnr. 5, 8, 18 og 21 - 1. 
gangs behandling  


AES 13/838-19 Plan 
godkjent 


  


027/14  Høyringsuttale til kommuneplan for Hå 
kommune perioden 2013-2028  


IHS 10/614-5 Vedtatt Høringsuttale sendt  


028/14  Delegasjonssaker  TIG 14/173-1 TTE   
029/14  Referatsaker  TIG 14/174-1 TTE En søknad om støtte avslått  
31.03.2014 
030/14  


Godkjenning av møteprotokoll  TIG 14/251-1 Godkjent   


       







Møtedato/ 
Saksnr. 


Sakstittel Saks-
beh. 


Arkivsaknr. Avslag/ 
innvilget 


Status: 
Iverksett / under arbeid 
 


Vidare oppfølging 


031/14  Klage på Formannskapet sitt vedtak om avslag 
på søknaden om frådeling av våningshuset på 
Eikeland, gnr. 41, bnr. 1  


GSE 13/858-13 Avslags-
vedtak 
oppretthald
e 


Fylkesmannen opprettheldt 
kommunens vedtak 


 


032/14  Søknad om dispensasjon for utnyttingsgrad og 
fra avstandskrav i forbindelse med oppføring av 
hagestue og tilbygg til bolighus, gnr. 35, bnr. 64, 
Vikesdalslia  


AES 13/750-12 Avslag Ved klagebehandling har 
Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak om avslag 


 


033/14  Søknad om dispensasjon for omdisponering av 
et areal på 20 daa fra LNF-formål til 
næringsformål, gnr. 33, bnr.17, Storrsheia  


AES 14/68-8 Innvilget Kommunens vedtak er påklaget – 
sak er sendt til klagebehandling 
(FMRO) 


 


034/14  Søknad om mindre endring av reguleringsplan 
for hyttefelt på Lauperak, gnr. 12, bnr. 1  


AES 14/227-2 Innvilget   


035/14  Ny andregangsbehandling av forslag til 
detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg fv 112, 
søndre del mot fv 503  


MEI 12/1215-48 Til KST   


036/14  
 


Endret forfallstidspunkt for tilknytningsavgifter  KNO 14/197-2 Til KST   


037/14  Konsekvenser av privatisering og flytting av 
legekontoret  


IHS 13/582-19 Til KST   


038/14  Godkjenning av oppstart på aktivitetspark i 
Vikeså sentrum  


AAV 10/481-6 Til KST   


039/14  Uninor AS - søknad om omgjøring av ansvarlig 
lån til egenkapital  


TSP 09/771-12 Til KST   


040/14  Delegasjonssaker  TIG 14/249-1 TE   
041/14  Referatsaker  TIG 14/250-1 TE   
28.04.2014 
042/14  


Godkjenning av møteprotokoll  TIG 14/303-1 Godkjent   


043/14  Godkjenning av oppstart på aktivitetspark i 
Vikeså sentrum  


AAV 10/481-6 Til KST   


044/14  Klage frå Fylkesmannen på Formannskapet sitt 
vedtak om dispensasjon til frådeling av 
våningshuset på gnr. 2, bnr. 1 på Vinningland  


GSE 13/487-13  Sjå sak 025/14  


       







 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks-
beh. 


 
Arkivsaknr. 


 
Avslag/ 
innvilget 


 
Status: 
Iverksett / under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


045/14  Søknad om frådeling av ein parsell på ca. 450 
da frå gnr. 34, bnr. 8 på Skjæveland  


GSE 14/105-2 Innvilga Ikkje oppmålt. Venter kons. 
søknad og kjøpekontrakt 


 


046/14  Søknad om deling av grunneigedom - gnr. 79 
bnr. 1 - Varp  


HPT 14/112 Vedtatt Tillatelse gitt  


047/14  Søknad om mindre endring av reguleringsplan 
for Fjermedalsfeltet  


AES 14/215-3 Innvilget   


048/14  Søknad om dispensasjon for opparbeiding av 
skiløypetrase i Grønebakkane hyttefelt, 
Stavtjørn  


AES 14/57-3 Innvilget   


050/14  Avtale om overtakelse av infrastruktur og krav til 
opparbeiding av boligfelt på Vikesdal  


KNO 13/357-15 Innvilget Under arbeid  


051/14  Søknad om endring av uteområdet ved Vikeså 
Misjonshus  


IHS 13/728-17 Til KST   


052/14  Regnskap og årsmelding 2013  TSP 13/1169-11 Til KST   
053/14  Delegasjonssaker  TIG 14/301-1 TE   
054/14  Referatsaker  TIG 14/302-1 TE En søknad om støtte avslått  
19.05.2014 
055/14  


Godkjenning av møteprotokoll  TIG 14/355-1 Godkjent   


056/14  Klage over dispensasjonsvedtak - gnr. 33, bnr. 
17, Storrsheia  


KNO 14/68-17  Under arbeid Sak ligger hos 
settefylkesmann for 
avgjørelse 


057/14  Søknad om dispensasjon til bygging av hus nr. 3 
på gnr. 1, bnr. 2 på Tengesdal  


GSE 14/217-8 Innvilga Vikår om bankgaranti, ikkje 
motteke 


 


058/14  
 


Søknad om deling - gnr. 57, bnr. 9, Røysland  HPT 14/331-2 Innvilga   


059/14  Val av innsamlingskomite for TV-aksjonen 2014 
- Kirkens Nødhjelp  


IOG 14/264-2 Valgt   


061/14  Høring av forslag til kommuneplan perioden 
2014-2026 - samfunnsdel med 
handlingsprogram og arealdel  


IHS 09/979-130 Utsatt, se 
sak 
078/14 


  


062/14  Delegasjonssaker  TIG 14/353-1 TE   
063/14  Referatsaker  TIG 14/354-1 TE   
       







 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks-
beh. 


 
Arkivsaknr. 


 
Avslag/ 
innvilget 


 
Status: 
Iverksett / under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


10.06.2014 
064/14  


Godkjenning av møteprotokoll  TIG 14/429-1 Godkjent   


065/14  Klage på vedtak gjort i forbindelse med søknad 
om dispensasjon for tiltak på gnr 35, bnr 64, 
Vikesdalslia  


AES 13/750-24 Disp. 
endelig 
avslått  


Disp endelig avslått i.f.m 
klagebeh. hos FMRO 


 


066/14  Klage på vedtak om dispensasjon fra plankrav 
for næringsområde på gnr. 35, bnr. 23, 
Vikesdalsmoen  


AES 14/154-17  Saken er oversendt 
Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse 


 


067/14  Søknad om frådeling av ei bustadtomt frå 
Vassbø gnr. 13, bnr. 5, 12 og 23  


GSE 14/407-2 Innvilga Oppmåling gjennomført. Sendt til 
tinglysing 


 


068/14  Frittliggende bod på hyttetomt, gnr. 10, bnr. 52 - 
Holane, Hytland  


AES 13/725-5 Innvilget   


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 


 


070/14  Søknad om dispensasjon for høyde på 
garasjebygning, gnr. 73, bnr. 183, 
Røyslandsdalen 61  


AES 14/321-3 Avslag   


071/14  Søknad om dispensasjon for utnyttingsgrad og 
for plassering av tiltak på gnr. 33, bnr. 269, 
Lossvollen  


AES 14/372-3 Innvilget 
garasje/ 
avslag 
bod 


  


072/14  Søknad om dispensasjon fra arealformålet i 
kommuneplanen for etablering av mobilmast, 
gnr. 48, bnr 2, Veen  


AES 13/662-8 Innvilget   


073/14  Søknad om dispensasjon fra arealformålet i 
kommuneplanen for etablering av mobilmast, 
gnr. 44, bnr. 1, Luthersbakken, Espeland  


AES 14/421-3 Innvilget   


074/14  Forslag til detaljreguleringsplan for Elvebakken, 
Vikeså - 1. gangs behandling  


AES 11/21-8  Planforslag til høring frem til 
01.09.14 


 


075/14  Forslag til detaljreguleringsplan for boliger på 
Kleiva, del av gnr. 30, bnr. 5, 8, 18 og 21 - 2. 
gangs behandling  


AES 13/838-27 Til KST   


       







 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks-
beh. 


 
Arkivsaknr. 


 
Avslag/ 
innvilget 


 
Status: 
Iverksett / under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


076/14  Utredning om kommunesammenslåing for 
kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og 
Sokndal - forstudie  


IHS 14/83-3 Til KST   


077/14  Høring av lovforslag om statlig godkjenning av 
kommunale låneopptak og leieavtaler før 
iverksetting av kommunereformen  


IHS 14/413-2 Til KST   


078/14  Høring av forslag til kommuneplan perioden 
2014-2026 - samfunnsdel med 
handlingsprogram og arealdel  


IHS 09/979-130  Sendt ut på høring Folkemøte 11.09.14 


079/14  Delegasjonssaker  TIG 14/427-1 TE   
080/14  Referatsaker  TIG 14/428-1 TE En søknad om støtte avslått  
081/14  
 


Konstituering i rådmannsstilling  MSK 14/434-1 Til KST   


 







 Bjerkreim kommune  


Serviceavdelinga 
 
 
       
 
Notat 


    


     


Saksbehandlar:  Referanse: Arkiv: Dato: 


Ingunn Ognedal 
Telefon: 51 20 11 99 


14/6897 FE-040, TI-&58 29.07.2014 


 
 
 
Oppfølging av politiske vedtak - levekårsutvalet - 1. halvår 2014 
 


 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks-
beh. 


 
Arkivsak


nr. 


 
Avslag/ 


innvilget 


 
Status: 


Iverksett/ under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


 
27.01.2014 
001/14 


 
Godkjenning av møteprotokoll  


 
BFU 


 
14/82-1 


 
OK 


 
 


 
 


002/14 
 


Samarbeidsavtaler mellom kommuner og 
helseforetak - info  


AEK 12/229-12 Til KST   


003/14  
 


17. mai 2014  AAV 14/77-1 OK Avslutta 17. mai, godt gjennomført  


004/14 
  


Delegasjonssaker  BFU 14/80-1 OK   


005/14  
 


Referatsaker  BFU 14/81-1 OK   


17.03.2014 
006/14  


Godkjenning av møteprotokoll  TIG 14/226-1 Godkjent   


007/14  
 


Referatsaker  TIG 14/225-1 Tatt til 
etterretning 


  


008/14  
 


Delegasjonssaker  TIG 14/224-1 Tatt til 
etterretning 


  







 
 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks-
beh. 


 
Arkivsakn
r. 


 
Avslag/ 
innvilget 


 
Status: 
Iverksett/ under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


009/14  Smittevernplan for Bjerkreim kommune 2014 - 
2016  


KVA 08/69-17 Til KST   


010/14  
 


Søknad om midler til tiltak/stilling i barnevernet  ESJ 14/192-1  Avslått av fylkesmannen  


011/14  
 


Høring - reservasjonsordning for fastleger  IHS 14/220-2 Til KST   


012/14  
 


Konsekvenser av privatisering og flytting av 
legekontoret  


IHS 13/582-19 Til KST   


 
12.05.2014 
013/14  


 
Godkjenning av møteprotokoll  


 
BFU 


 
14/341-1 


 
OK 


  


014/14  Legevaktstelefon - og nødnettsamarbeid mellom 
Hå og kommunene i Dalane  


AEK 11/790-29 Til KST   


015/14  
 


Delegasjonssaker  BFU 14/339-1 OK   


016/14  
 


Referatsaker  BFU 14/340-1 OK   


 
 







 Bjerkreim kommune  


Serviceavdelinga 
 
 
       
 
Notat 


    


     


Saksbehandlar:  Referanse: Arkiv: Dato: 


Ingunn Ognedal 
Telefon: 51 20 11 99 


14/6898 FE-040, TI-&58 29.07.2014 


 
 
 
Oppfølging av politiske saker - LMT-utvalet - 1. halvår 2014 
 


 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks-
beh. 


 
Arkivsak


nr. 


 
Avslag/ 


innvilget 


 
Status: 


Iverksett / under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


 
03.02.2014 
001/14 


 
Godkjenning av møteprotokoll  


 
IOG 


 
14/99-1 


 
Godkjent 


 
 


 
 


002/14  Høyringsuttale - Forslag om å oppheva reglane 
om priskontroll i konsesjonslova  


GSE 13/1181-4  Høyringsutale sendt  


003/14  Søknad frå Kjell Sølve og Iselin Jensen Helland 
om konsesjon til kjøp av gnr. 52, bnr. 9 og 18 på 
Birkeland  


GSE 13/1104-3 Sjå sak 
010/14 


  


004/14  
 


Kommunalt tilskot  GSE 08/704-12  Tilskot løyvd til 
Vinterlandbruksskulen 


 


005/14  
 


Delegasjonssaker  IOG 14/97-1 TTE   


006/14 
  


Referatsaker  IOG 14/98-1- TTE   


 
17.03.2014 
007/14  


 
Godkjenning av møteprotokoll  


 
IOG 


 
14/223-1 


Godkjent   







 
 
Møtedato/ 
Saksnr. 


 
Sakstittel 


 
Saks-
beh. 


 
Arkivsakn
r. 


 
Avslag/ 
innvilget 


 
Status: 
Iverksett / under arbeid 
 


 
Vidare oppfølging 


008/14  Klage på avslag på søknad om konsesjon ved 
overtaking av skogsområde - Røysland sør - 
gnr. 57, bnr. 9 i Bjerkreim  


HPT 13/275-10 Klage tatt til 
følge 


Konsesjon gitt  


009/14  Søknad frå Arne Austdal om konsesjon til kjøp 
av 10 da dyrka jord  frå Bjerkreim, gnr. 5, bnr. 20  


GSE 13/358-5 Innvilga Oppmåling føreteke  


010/14  Klage på LMT-utvalet sitt vedtak om avslag på 
konsesjon til kjøp av gnr. 52, bnr. 9 og 18 på 
Birkeland  


GSE 13/1104-
11 


Avslag Klage tatt til følgje av 
Fylkesmannen 


 


011/14  
 


Delegasjonssaker  IOG 14/221-1 TTE   


012/14  
 


Referatsaker  IOG 14/222-1 TTE   


 
26.05.2014 
013/14  


 
Godkjenning av møteprotokoll  


 
IOG 


 
14/381-1 


Godkjent   


014/14  
 


Ny ferist på fv. 117 - Hovland  KNO 14/363-4 Innvilget Ikkje iverksatt Avventer grunneigar 


015/14  Søknad frå Anette Egeland om næringsfond til 
oppstart av blomsterbutikk på Vikeså  


GSE 14/374-1 Støtte gitt Tilskot utbet. i desse dagar  


016/14  
 


Delegasjonssaker  IOG 14/379-1 TTE   


017/14  
 


Referatsaker  IOG 14/380-1 TTE   


018/14  Søknad om konsesjon ved overtaking av 
skogsområde - Røysland sør - gnr. 57, bnr. 9 - 
Martin Moi  


HPT 13/275-15 Godkjent Konsesjon gitt  


019/14  Søknad om konsesjon ved overtaking av 
skogsområde - Røysland sør - gnr. 57, bnr. 9 - 
Jan Livar Espeland  


HPT 13/275-16 Godkjent Konsesjon gitt  


 







 Bjerkreim kommune  


Serviceavdelinga 
 
 
       
 
Notat 


    


     


Saksbehandlar:  Referanse: Arkiv: Dato: 


Ingunn Ognedal 
Telefon: 51 20 11 99 


14/6899 FE-040, TI-&58 29.07.2014 


 
Oppfølging av politiske vedtak - ikkje avslutta saker frå 2011, 2012 og  2013 
 
 
 
 


Saksnr. Sakstittel Saks 
beh. 


Arkivsak Avslag/ 
innvilget 


Tidligare status Tidligare oppfølging Status pr. aug. 2014 


Kommunestyre 
088/11 


Utredning av 
barnehagekapasitet og 
tiltak for å skaffe nok 
barnehageplasser 


KSO 11/7126-
6 


OK Arbeidet med 
utbygging av 2 
avd. i Røysekatten 
er i gang. 


Skal følges opp 
videre i 2013 med ev. 
behov for utbygging 
av 
barnehagesektoren. 


Kommunen har for 
2014/15 ledig kap. Saken 
blir fulgt opp i 2015. 


LMT-utval 
003/12 


Revurdering av start- og 
sluttpunkt samt 
omnummerrering av 
adresseparselen Buevegen 


AES 07/489-
81 


 Det avventes 
tilbakemelding frå 
Time kommune 


Vedtak frå Time. 
Tildeling i Bjerkreim 
snarest 


Nye vegadressenummer 
er tildelt 


Kommunestyret 
017/12 


Felles eierstrategi og 
eieravtale Dalane Energi 
IKS 


IHS 10/752-7  Vedtak sendt/ikkje 
iverksatt 


Ikkje avklart pga. 
vedtak i Sokndal 


Ny sak høsten 2014 


Kommunestyret 
056/12 


 


Forvaltningsrevisjonsrappor
t om anskaffelser i 
Bjerkreim 


IHS 08/221-
26 


 Under arbeid  Tilbakemelding gitt til 
kontrollutvalg 27.05.13 


Kommunestyret 
063/12 


Revidering av brann-, 
rednings- og feieavtaler 
med Eigersund kommune 


IHS 12/690-2  Ny behandling i 
kommunestyret 


Feietjenesten utføres 
av privat aktør etter 
anbudsrunde. Ikkje 
gjennomført drøft. om 
brann og redning. 


Oppsigelse mottatt fra 
Eigersund brannvesen. 
Forhandlingar påbegynt. 
Under arbeid 







Saksnr. Sakstittel Saks 
beh. 


Arkivsak Avslag/ 
innvilget 


Tidligare status Tidligare oppfølging Status pr. aug. 2014 


Formannskapet  
131/12 


Søknad om dispensasjon 
for oppføring av anneks til 
fritidsbolig, gnr. 29, bnr. 3, 
fnr. 3, Holmen 


BBU 12/613-4 Avslag Klage på vedtak 
sendt 
Fylkesmannen 


 Avslag fra Fylkesmannen 


Kommunestyret 
017/13 


Fysioterapitjenesten i 
Bjerkreim 


BTD 11/931-
10 


Innvilget Iverksatt Stillingsøkning på 
50% 
videreføres for 
budsjettet for 2014 


Iverksatt, utvidet til 100 % 


Kommunestyret 
020/13 


Oppfølging av forsikringssak 
etter brannen ved 
Vikeså skule 


IHS 08/1431-
79 


 Det er fastsatt 
rettsak 
mellom AIG/Chartis 
og 
Bjerkreim 
kommune i 
andre halvdel av 
jan. -14 


 Vunnet rettsak 


Kommunestyret 
021/13 


Dalanerådet - spørsmål om 
avvikling 


IHS 12/1120-
6 


 Under arbeid  Rådet avviklet pr. 
31.12.13 


Kommunestyret 
023/13 


Helsetenesta - Nasjonale mål 
og prioriterte områder 
IS - 


KVA 10/1045-
4 


  Tilsvarande sak i 
2014 


 


Kommunestyret 
024/13 


Helsefremmende tiltak - 
barn/ungdom - Æg æ mæ - 
Videre satsing 


AEK 09/794-
84 


Innvilget Foreløpig stoppet Økonomiplan  


Kommunestyret 
037/13 


Reguleringsplan gang- og 
sykkelveg fv 112, søndre 
del mot fv 503 - Gang- og 
sykkelveg eller fortau 


MEI 12/1215-
27 


 Under arbeid  Reguleringsplan vedtatt. 
Sak avsluttet. 


Formannskapet 
018/13 


Utbyggingsavtale 
Fjermedal 


KNO 13/246-5 Vedtatt 
 


 Kontroll av vilkår Ikkje avsluttet. Felt ikkje 
overtatt 


Formannskapet 
043/13 


Kommuneplanens arealdel 
- 1. gangs behandling 


AES 
 


09/979-
84 


 


 Planforslag ble 
sendt på høring. 
Planforslag ble 
trukket før endelig 
behandling i 
fylkeskommunen 


Jobbes videre med 
planen. 


Nytt kommuneplanforslag 
med samfunndel er sendt 
på høring frem til 
24.09.14 







Saksnr. Sakstittel Saks 
beh. 


Arkivsak Avslag/ 
innvilget 


Tidligare status Tidligare oppfølging Status pr. aug. 2014 


Klageutval 
002/13 


Klage på enkeltvedtak etter 
Opplæringslova § 9a-3 
(elevsak u.off.) 


(DVO) 
RAN 


11/1092-
10 


 Oversendt fylket 
for beh. 


 Vedtak fra 
Formannskapet fulgt opp 


Klageutvalg 
004/13 


Behandling av klage fra 
FAU vedr. læringsforhold 
ved Bjerkreim skule 


RAN 12/800-
45 


 Klage avvist. 
Oversendt fylket 
for beh. 


 Vedtak fra 
Formannskapet fulgt opp 


 
 
 
 







Oppfølging av saker 1. halvår 2014 Kontrollutvalet i Bjerkreim 


Sak nr. Sakstittel 
 


Iverksatt Status 
F/UTS/UB/SU 


Merknad 


1/14 Godkjenning av protokoll frå 25.11.13 
 


Ok  F  


2/14 Orientering frå administrasjonen: 
Kommunalsjef Landbruk, miljø og 
teknikk 
 


Ok F  


3/14 Mulig deltaking i selskapskontroll i 
Dalane Miljøverk IKS (DIM) 
 


Ok F  


4/14 Evt. Justering av bestilt 
forvaltningsrevisjon «Økonomistyring» 
 


Ok UB Rapporten 
ventes 2014 


5/14 Kontrollutvalets årsmelding 2013 
 


Ok F  


6/14 Rekneskap for 3. tertial: Årsrekneskap for 
kontrollutvalet sitt budsjettområde 
 


Ok F  


7/14 Statusoversikt pr. februar 2014 
 


Ok F  


8/14 Godkjenning av protokoll frå 17.02.14 
 


Ok F  


9/14 Årsrekneskap m/årsmelding 2013 – 
Bjerkreim kommune 
 


Ok F  


10/14 Skatterekneskapet for 2013 med 
kontrollrapport frå Skatteetaten 
 


Ok F  


11/14 Bestilling selskapskontroll: Dalane 
Miljøverk IKS (DIM) 
 


Ok UB Rapporten 
ventes 2014 


12/14 Statusoversikt pr. april 2014 
 


Ok F  


 


 


 


 








Budsjettforslag 2015


Bjerkreim kommune, kontrollutvalet


Teneste 1101 kontrollutvalet Vedtatt av Kontrollutv Regnskap Kontrollutvalets


Art Kommunest 2014 forsl 2014 2013 budsjettforsl 2015


1080 Godtgjørelse folkevalgte 66 000 63 000 66 573 70 000


1090 Pensjonsinnskudd/trekkpl. forsikr. 11000 0


1099 Arbeidsgiveravgift 11 000 10 000 9 387 10 000


LØNN 88 000 73 000 75 960 80 000


1115 Matvarer 1 000 1 500 1 500


1120 Samlepost, forbr.m, råvarer tjenester 2 000 1 750 2 000


1140 Annonser, reklame, informasjon


1150 Opplæring/kurs 5 000 15 000 1 200 15 000


1195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende o.l. 1 000 5000 0 5 000


1429 Mva som gir rett til momskomp 1 000


KJØP AV VARER OG TJENESTER 7 000 23 000 4 450 23500


1700 Refusjon staten (motpost post 1090) -11 000


1729 Komp moms driftsregnskap -1 000


Samla momskomp -12 000


SAMLA UTGIFTER DRIFT KONTROLLUTV 83 000 96 000 80 410 103500


Teneste 1102 Kontrollutalgssekretariatet


1140 Annonse, reklame, informasjon 0 0


1350 Kjøp frå kommune 83 000 103 000 100 800 109 000


1429 Merverdiavgift som gir rett til komp. 24 750


1729 Komp moms påløpt i driftsregnsk. -24750


SAMLA UTGIFTER SEKRETARIAT 83 000 103 000 100 800 109 000







Teneste 1103 Revisjon


1375 Kjøp frå IKS der kommunen deltar 288 000 295 200 351 836 303 500


1429 Merverdiavgift som gir rett til komp. 87 959


1729 Komp moms påløpt i driftsregnsk. -87 959


SAMLA UTGIFTER REVISJON 288 000 295 200 351 836 303 400


KONTROLL OG TILSYN - samla budsj/reknesk 454 000 494 200 533 046 515900
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Kontrollmandat – Lyse Energi AS 


Bakgrunn 
Fra 1. juli 2004 er kommunene blitt pålagt å utføre selskapskontroll av egne selskaper jf. kommunelovens § 


77.5. Bestillerfunksjonen er i loven lagt til kontrollutvalget i kommunene. Ifølge regelverket består selskaps-


kontrollen av to elementer: obligatorisk eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon som er valgfri. Dette man-


datet tar for seg begge deler.  


 


Stavanger kommune - som største eier - har bedt om et kontrollmandat vedrørende Lyse Energi AS. Spørs-


målet om selskapskontroll tas også opp med kontrollutvalgene hos de andre eierne med sikte på å foreta en 


samordnet gjennomgang. Lyse energi AS er et viktig selskap for eierkommunene både ut fra det skal sørge 


for en sikker og rasjonell energiforsyning og for at selskapet bidrar med store økonomiske overføringer. Ut-


byttet til eierkommunene var på 382 millioner kroner for 2013. I tillegg kommer renter og avdrag på ansvar-


lige lån (eierlån). 


 


Lyse Energi AS ble stiftet 17.06.98, og er registrert i Foretaksregisteret 01.09 samme år. Selskapet var resul-


tatet av en sammenslåing mellom en rekke lokale energiselskaper (som Stavanger Energi, Sandnes Energi, 


Sola Energi med flere - selskaper som var etablert tidlig på 1900-tallet). Virksomhetsområdet er produksjon 


og salg av energi- og telekommunikasjonsprodukter, samt bygging og drift av tilhørende infrastruktur. Dette 


arbeidet ivaretar Lyse Energi AS gjennom en rekke heleide datterselskaper. Lyse-konsernet er eid av 16 


kommuner i Sør-Rogaland. Dette er kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Klepp, Hå, Randaberg, Ei-


gersund, Strand, Rennesøy, Hjelmeland, Gjesdal, Finnøy, Lund, Bjerkreim og Kvitsøy.1  


 


Vi har nylig utarbeidet rapporter om kommunenes eierskapsforvaltning for Stavanger, Sandnes, Randaberg, 


Hå og Strand. Sola er under arbeid. Ved rapportene for Stavanger og Sandnes ble det tatt ut noen viktige 


selskaper hvor eierstyringen av både mor- og datterselskaper mv. ble sett nærmere på. Et av disse selskape-


ne var Lyse Energi AS. Vi vil bygge videre på dette arbeidet i selskapskontrollen.  


 


Vi hadde en selskapskontroll av Lyse Energi AS i 2007. Dette er ganske lenge siden, men vi vil også se på funn 


derfra.  


 


 


Formål 
Det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i Lyse Energi AS (eierskapskontroll), og en 


analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon).  


 


 


                                                 
1 Vi har i vedlegg tatt med kommunenes eierandeler. 
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Problemstillinger 
Med bakgrunn i formålet med kontrollen, er det formulert følgende problemstillinger:  


1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?  


a. Følger selskapet opp eierstrategien til eierkommunene? 


2. Har selskapet tilfredsstillende planer og beredskap for å sikre strømforsyningen? 


3. Hvilke risikovurderinger gjøres før større investeringer i nye anlegg og andre selskaper? 


a. I hvilken grad er eierkommunene involvert ved disse risikovurderingene? 


4. Hvordan følger selskapet opp datterselskaper, datterdatterselskaper og tilknyttede selskaper?2 


a. Eieroppfølgingen 


b. Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter) 


5. Hvordan håndterer selskapet sponsing og hvilket omfang har dette?   


6. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?3 


7. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? 


 
Vi foreslår at hovedfokuset i selskapskontrollen blir på selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon) et-


tersom eierskapskontrollen blir kontrollert samlet i rapporter om kommunenes eierskapsforvaltning. 


 
Problemstillingene 1 og 6-7 er standard iht. eierkommunenes planer for selskapskontroll. Problemstillingene 
2-5 er spesielt bedt om fra kontrollutvalget i Stavanger. Som har initiert kontrollen 
 
Selskapskontrollen vil omfatte både morselskapet, datterselskaper, datterdatterselskaper, tilknyttede sels-


kaper og andre selskaper.4 På grunn av det store antallet selskaper det her dreier seg om foreslår vi at det 


gjøres et utvalg etter kontrollutvalgets prioriteringer. Lyse Energi AS er involvert i anslagsvis 55 selskaper.5 


Det understrekes dessuten at det er kun i morselskapet og heleide datterselskaper (og datterdatterselska-


per) hvor vi har fullt innsyn etter lovreglene. For andre selskaper må vi i utgangspunktet forholde oss til of-


fentlig informasjon, og den informasjon som måtte ligge i morselskapet og de heleide datterselskapene (og 


datterdatterselskapene). 


 


 


                                                 
2 Datterselskaper og datterdatterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselskapet). Det vises til aksjelovens § 
1-3. Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor morselskapet har betydelig innflytelse. Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselska-
pet eier/kontrollerer minst 20 % av aksjene. Det vises til regnskapslovens § 1-4. Iht. vår vedlagte oversikt har Lyse Energi AS 25 datterselskaper, dat-
terdatterselskaper og tilknyttede selskaper. Iht. Lyse Energi AS sitt årsregnskap 2013 (note 33) er det 23 slike selskaper. Lyse Energi AS har ikke med 
Risavika LNG Production AS og Viken Fibernett AS (antatt nye/utgåtte selskaper). Bergen Fiber AS er et nytt selskap for Lyse Energi AS. 
3 For offentlige anskaffelser er Lyse-konsernet omfattet av forsyningsforskriften. Denne forskriften har ikke så strenge regler som den ordinære an-
skaffelsesforskriften (den klassiske anskaffelsesforskriften). Når det gjelder offentlighetsloven avhenger spørsmålet av hvor stor den konkurranseut-
satte delen av virksomheten er.  
4 Oppretting av og deltagelse i andre selskaper er hjemlet/tillatt iht. morselskapets og de heleide datterselskapenes vedtekter. 
5 Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over selskapene i Lyse-konsernet. 
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Kontrollkriterier 
Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bruker for å vurdere funne-


ne i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det 


reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak.  


 


Ved denne selskapskontrollen tas det utgangspunkt i følgende kilder:  


 Lovregler om aksjeselskaper  


 Selskapets vedtekter og aksjonæravtale 


 Eierkommunenes eierstrategi overfor Lyse Energi AS (2011) 


 DSB, NVE mv. 


 Lyse – Styrets melding til eierne 2013 (eventuelt 2014) 


 Aksjelovens kapittel 4 om Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv.  


 Lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet  


 Forvaltningsloven (eventuelt) og arbeidsmiljøloven 


 KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper 


 


 


Metodevalg 
Metodisk vil vi benytte intervjuer samt gjennomgang av dokumenter og vedtak. Vi vil benytte oss både av 


Lyse-konsernet (styrene og administrasjonene) og eksterne parter (DSB, NVE mv.) herunder også «bruker-


stemmen». Lyse sin inntjening søkes vurdert mot andre (benchmarking). For strøm ses det på hvordan sel-


skapet håndterer skillet mellom monopoldelen (nettvirksomheten) og den konkurranseutsatte delen. Gjel-


dende avtaler og transaksjoner mellom Lyse-konsernet sine selskaper vurderes. Siden hovedfokus denne 


gang rettes mot drift og forsyningssikkerhet foreslås det å redusere gjennomgangen av offentlige anskaffel-


ser, offentlighet, etikk, arbeidsmiljø og miljøvern til et overordnet nivå. 


 


 


Omfang 
Selskapskontrollen vil bli gjennomført av forvaltningsrevisor Rune Eskeland, under ledelse av fagansvarlig for 


forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Bernt Mæland og revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad. Samlet tidsan-


slag til planlegging, kartlegging, analyser og rapportering er 500 timer. Dette blir fordelt iht. eierandeler for 


de kommunene som deltar i kontrollen. Dersom alle kommunene deltar blir Stavanger sin andel på 218 ti-


mer. 
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Vedlegg – Oversikt over Lyse sine selskaper 
 


Morselskap og datterselskaper (med vedtektsfestede formål) 


 


Lyse Energi AS (morselskap) 


Skape verdier for kundene, eierne og samfunnet. Sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder. 


Være en kundeorientert, konkurransedyktig aktør og en attraktiv samarbeidspartner. Kunne tilby kundeløsninger som 


gir kunden valgfrihet og mulighet for effektive og miljøvennlige energiløsninger. Delta i næringsutvikling og næringsvirk-


somhet med relevans til kjernevirksomhetene, enten selv eller i samarbeid med andre, gjennom etablering, aksjekjøp, 


sammenslutninger mv. 


 


Datterselskaper (alle heleide)6 


 


1. Lyse Infra AS 


Utføre tjenester knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur knyttet til elnett, gassnett, bredbånd, varme, 


kjøling, kraftproduksjon mv og deltakelse i andre virksomheter med samme formål. 


 


2. Lyse Neo AS 


Ressurseffektiv og fremtidsrettet produksjon, distribusjon og salg av energi, samt hva hermed står i forbindelse, herun-


der å delta i andre selskaper med liknende virksomhet. 


 


(Bygge og drive anlegg for distribusjon av naturgass, herunder salg av naturgass. Bygge og drive anlegg for distribusjon 


av fjernvarme, herunder salg av fjernvarme. Distribusjon og handel med gass gjennom ledningsnett. Damp og varmt-


vannsforsyning.) 


 


3. Lyse Elnett AS 


Bygge og drive rasjonelle og sikre overføringsnett for energidistribusjon fra produksjon til forbruker. Være en kunde-


orientert aktør. Tilby tjenester med eksternt markedspotensial som har relevans til kjernevirksomheten. Drive annen 


virksomhet i forbindelse med ovennevnt. Delta i andre selskap innen rammen av ovennevnte formål. 


 


4. Lyse IT AS 


Selge og levere IKT-tjenester, herunder IKT-administrasjon, drift, overvåkning, utviklingsoppdrag, prosjektledelse og 


konsulenttjenester samt andre oppgaver som har naturlig forbindelse med dette. 


 


5. Altibox AS 


Skape verdier for kundene, eieren og samfunnet og bidra til at Lyses merkevare styrkes, gjennom utvikling og leveranse 


av kommersialiserte løsninger og produkter relatert til verdiene forenkling, trygghet, comfort og tilgjengelighet/tilgang. 


Utvikle, levere og drifte løsninger innen telefoni, internett/portaltjenester og bredbåndstjenester til Lyses kunder. Være 


                                                 
6 Oversikten er tatt fra Proff.no og Lyse sine nettsider. Den stemmer med Lyse Energi AS (årsregnskap 2013, note 33) med unntak for selskap nr. 14 
(nytt). Den endelige oversikten vil innhentes fra Lyse Energi AS i forbindelse med selskapskontrollen.  
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en kundeorientert, konkurransedyktig aktør og en attraktiv samarbeidspartner. Delta i næringsutvikling og næringsvirk-


somhet med relevans til kjernevirksomheten, enten selv eller i samarbeid med andre, gjennom etablering, aksjekjøp, 


sammenslutning mv. 


 


6. Lyse AS 


Selge kraft samt naturlig tilhørende tilleggstjenester mot kunder i definerte markeder alene eller i samarbeid med andre 


partnere. Selge andre produkter og tjenester som tilbys i utvalgte segmenter og markeder. Sørge for rasjonell kundebe-


handling. Drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål. Delta i andre selskap innen rammen av oven-


nevnte formål. 


 


7. Lyse Fiber AS 


Eie og forvalte fibernett og annen teleinfrastruktur, herunder salg, markedsaktiviteter, utbygging, drift og annen virk-


somhet i tilknytning til dette. 


 


8. Lyse Fiberinvest AS 


Investere, og forvalte Lyse konsernets eierandeler, i selskaper innen telesektoren samt annen virksomhet i tilknytning til 


dette 


 


9. Lyse Produksjon AS 


Drive kraftproduksjon i egne anlegg og via medeierskap i andre produksjonsanlegg. Bygge anlegg for slik virksomhet. 


Sikre verdien av kraftproduksjon gjennom porteføljeforvaltning. Drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte 


formål. Delta i andre selskaper med lignende virksomhet. 


 


10. Lyse Energisalg AS 


Selge kraft og andre energiprodukter til sluttbrukermarkedet. Drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte 


formål. Delta i andre selskap innen rammen av ovennevnte formål. 


 


11. NorAlarm AS 


Å eie og drive en alarmstasjon samt å delta i og etablere andre selskaper og virksomheter. 


 


12. Lyse Smart AS 


Levere tjenester og produkter knyttet til etablering og drift av målings- og automasjonstjenester samt å delta i annen 


virksomhet i tilknytning til dette. 


 


13. Telekom Holding AS 


Eie, samt drive handel med, aksjer i Altibox Telekom AS samt kunne være involvert i finansieringen av Altibox Telekom 


AS og dets virksomhet. 


 


14. Risavika LNG Production AS (nytt heleid datterselskap iht. Lyse sine nettsider) 


Eie og drive et anlegg for omdanning av naturgass til flytende gass ved nedkjøling (LNG-produksjon), samt annen virk-


somhet som har tilknytning til dette. 
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Sak:  


Kontrollmandat – Lyse Energi AS 


 
Datterdatterselskaper, tilknyttede selskaper og andre selskaper (opplisting av 40 selskaper)7 


 Lyse Sentralnett AS (100 %) 


 Forus Energigjenvinning AS (100 %) 


 Skangass AS (100 %) 


 Skangass Terminal AB (100 %) 


 Skangass Terminal Gavle AB (100 %) 


 Altibox Danmark AS (100 %) 


 Lyse Kraft AS (100 %) 


 Stayon AS (100 %) 


 Viken Fibernett AS (100 %) 


 Bergen Fiber AS (85 %) 


 Jørpeland Kraft AS (66,67 %) 


 


 Forus Energigjenvinning 2 AS (43 %) 


 Sira Kvina Kraftselskap DA (41,1 %) 


 Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (34 %) 


 Dalane Breiband AS (33,33 %) 


 Vici Ventus Technology AS (33,33 %) 


 Norsk Vind Skiansfjellet AS (26,7 %) 


 Angle Wind AS (22,59 %) 


 


 Northconnect AS (16,67 %) 


 Nimbus Direct AS (15 %) 


 Sway AS (12,29 %) 


 Sway Turbine As (11,78 %) 


 Såkorninvest 2 AS (8,56 %) 


 Alinex ASA (7,79 %) 


 Norwegian Energy Company ASA (7,79 %) 


 Noreco Norway AS (7,79 %) 


 Turbinova AS (6,65 %) 


 Hammertech AS (4,71 %) 


 Mera AS (4,4 %) 


 2K Tools AS (2,61 %) 


 Omegatri AS (1,88 %) 


 Wirescan AS (1,67 %) 


 Drillscene AS (1,52 %) 


 Drilltronics Rig systems AS (1,52 %)  


 Sekal AS (1,52 %) 


 Noyel Diagnostics AS (1,05 %) 


 Plasmacute AS (1,05) 


 Screencancer (1,05 %) 


 Skagen Fibernett Vestfold AS (?) 


 Skagen Fiber AS (?) 


                                                 
7 Eierandeler i morselskapet. Oversikten er tatt fra Lyse Energi AS (årsregnskap 2013, note 33), Rogalands Avis artikkel oktober 2013 (oversikt over 
selskaper i Lyse-konsernet) og Proff.no. Den må ses på som veiledende (inneholder enkelte feil og mangler samt det har vært endringer). Den endeli-
ge oversikten vil innhentes fra Lyse Energi AS i forbindelse med selskapskontrollen. 
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Kontrollmandat – Lyse Energi AS 


 


Vedlegg – Kommunenes eierandeler i Lyse 
(med vår timefordeling på kommunene) 
 


Aksjonærer Aksjer Eierandeler Timer 


Stavanger kommune 440.684 43,68 % 
218 


Sandnes kommune 197.064 19,53 % 
98 


Sola kommune 88.195 8,74 % 
44 


Time kommune 58.844 5,83 % 
29 


Klepp kommune 42.670 4,23 % 
21 


Hå kommune 38.190 3,78 % 
19 


Randaberg kommune 33.085 3,28 % 
16 


Eigersund kommune 29.775 2,95 % 
15 


Strand kommune 25.547 2,53 % 
13 


Rennesøy kommune 11.603 1,15 % 
6 


Hjelmeland kommune 10.029 0,99 % 
5 


Gjesdal kommune 9.414 0,93 % 
5 


Finnøy kommune 9.172 0,91 % 
5 


Lund kommune 7.194 0,71 % 
4 


Bjerkreim kommune 5.166 0,51 % 
3 


Kvitsøy kommune 2.351 0,23 % 
1 
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Arkivsak-dok. 14/00041 
Arkivkode  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Stavanger 10.06.2014 43/14 
 
 
SAKSPROTOKOLL 
 
Utkast til prosjektmandat. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse 
Energi AS.  
 
 
Kontrollutvalget i Stavanger har behandlet saken i møte 10.06.2014 sak 43/14 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget presiserte bl.a: 


• det kan være interessant å vite hvilken lærdom selskapet har trukket 
fra Noreco saken.  


• er Lyse forberedt på økt energibruk m.m. knyttet til ladestasjoner for 
el-biler, og hvordan et stort antall el-biler m hurtigladestasjoner i et 
nabolag vil påvirke strømleveranser?  


• hvilke planer finnes for vedlikehold knyttet til nett og trafostasjoner?  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Stavanger bestiller selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS i tråd med det utkastet til 
prosjektmandat som foreligger med de presiseringer som kom fram i møtet. 


 
Sekretariatet har ansvar for å legge fram prosjektmandatet til behandling i 
øvrige eierkommuner.  


 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 








Rekneskap 31.07.2014 - kontroll og tilsyn
Bjerkreim kommune, kontrollutvalet


Teneste 1101 kontrollutvalet Vedtatt av Vedtatt av Regnskap % av
Art Kommunest kontrollutv. 31.07.2014 budsj.
1080 Godtgjørelse folkevalgte 66 000 63 000 45 384
1090 Pensjonsinnskudd/trekkpl. forsikr. 11000
1099 Arbeidsgiveravgift 11 000 10 000 6 399


LØNN 88 000 73 000 51 783


1115 Matvarer 1 000
1120 Samlepost, forbr.m, råvarer tjenester 2 000 1 300
1140 Annonser, reklame, informasjon
1150 Opplæring/kurs 5 000 15 000 0
1195 Avgifter, gebyrer, lisenser og  o.l. 1 000 5000 0
1429 Mva som gir rett til momskomp 1 000 9 308


KJØP AV VARER OG TJENESTER 7 000 23 000 10 608


1700 Refusjon staten (motpost post 1090) -11 000
1729 Komp moms driftsregnskap -1 000


Samla momskomp


SAMLA UTGIFTER DRIFT KONTROLLUTV 83 000 96 000 62 391


Teneste 1102 Kontrollutalgssekretariatet


1140 Annonse, reklame, informasjon
1350 Kjøp frå kommune 83 000 103 000 69 000
1429 Merverdiavgift som gir rett til komp. 17 250
1729 Komp moms påløpt i driftsregnsk. -17250


SAMLA UTGIFTER SEKRETARIAT 83 000 103 000 69 000


Teneste 1103 Revisjon
1375 Kjøp frå IKS der kommunen deltar 288 000 295 200 107 640
1429 Merverdiavgift som gir rett til komp. 26 910
1729 Komp moms påløpt i driftsregnsk. -26 910


SAMLA UTGIFTER REVISJON 288 000 295 200 107 640


KONTROLL OG TILSYN - samla budsj/reknesk 454 000 494 200 239 031 52,70 %







Rekneskap
selskapa


69 000


69 000


107 640
26 910


-26 910
107 640
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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, 07.08.2014 


 


Rogaland Revisjon IKS 


 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 


 


 








Bjerkreim kommune
Sentraladministrasjonen
Serviceavdelinga


Postadresse: Postboks 17, 4389 Vikeså E-post: postmottak@bjerkreim.kommune.no Telefon: 51 20 11 00
Besøksadresse: Kommunehuset, Nesjane Org.nr.: 970 490 361 Telefaks: 51 20 11 01


Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS


Postboks 583
4305 SANDNES


  


Vår saksbehandlar: Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Dykkar dato: Vår dato:


Torunn Ivesdal Gjedrem
Telefon: 51 20 11 62


14/3966
13/1093


FE-033, TI-
&14


19.02.2014 15.04.2014


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


Melding om vedtak - Årsmelding 2013 for kontrollutvalget 


Viser til dykkar oversending av 19.02.14.


Kommunestyret i Bjerkreim har i møte 09.04.14 gjort følgjande vedtak:


KST-015/14 Vedtak:
Kommunestyret tek årsmeldinga 2013 for Kontrollutvalet til orientering.


Dette til orientering.


Med helsing
Bjerkreim kommune


Torunn Ivesdal Gjedrem
sekretær/arkivansvarleg


Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift.








Tertialrapport


Timeføring oppdatert 31.7.2014
FR = Forvaltningsrevisjon 
RR = Regnskapsrevisjon 
ATT= Attestasjoner  
KU = Kontrollutvalg  


Kunde 10005 Bjerkreim kommune
Timer inneværende år


R 2014 Fakt.gr.
Måned FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK ekskl mva


1 2,5 46,0 5,0 53,5 38 520
2 6,0 4,0 10,0 7 200
3 47,5 4,5 52,0 37 440
4 3,5 10,0 5,0 18,5 13 320
5 9,5 9,5 6 840
6 3,0 3,0 6,0 4 320
7 0
8 0
9 0


10 0
11 0
12 0


Totalsum 2,5 106,0 32,0 9,0 149,5 107 640


Kunde 10005 Bjerkreim kommune
Budsjett og regnskap tidligere år


Fakt.gr.
Data FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK ekskl mva
 B 2013 150,0 200,0 35,0 25,0 410,0 284 950
R 2013 266,0 170,5 39,0 33,0 508,5 353 408
B 2014 150,0 200,0 35,0 25,0 410,0 295 200
R 2014 2,5 106,0 32,0 9,0 149,5 107 640
B 2015 150,0 200,0 35,0 25,0 410,0 303 400


Kommentarer
Budsjett 2015: Styrebehandlet 21.08.14 og  i representantskap høsten 2014 med  timepris  740 for kommuner og 790 for andre + mva. Budsjettet vedtas  som et rammebudsjett. Det er 
lagt inn samme timebudsjettet som  i forslaget for 2014. Kommunestyret har kun vedtatt 400 timer for 2014, noe som er tatt til etterretning uten at det fremgår av oppsettet her. 
Forbruk 2014:  I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2013 gjennomført og interimsrevisjonen for 2014 er så vidt 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  forvaltningsprosjektet Økonomistyring  og deltakelse i selskapskontroll  av Dalane Miljøverk IKS vedtatt og vil bli levert i løpet av 2014.


Rogaland Revisjon IKS
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Saksbehandlar:  Referanse: Arkiv: Dato: 


Kristian Nomedal 
Telefon: 51 20 11 10 


14/7278 FE-216, TI-&46 19.08.2014 


 
 
 
 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon vedlikehold 
 
 
Rogaland revisjon har på oppdrag fra kontrollutvalget i Bjerkreim gjennomført en 
forvaltningsrevisjon av vedlikeholdet av kommunale bygg. 
 
Rapporten konkluderer med at kommunens bygg har rimelig god standard, men at det 
akkumuleres et vedlikeholdsetterslep ca kr 1,5 mill pr. år. 
 
Rapporten anbefalte at kommunen skal arbeide med å styrke den politiske forankringen av 
vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid, samt at det etableres et system for kartlegging av 
status og planlegging av vedlikehold. 
 
Kommunestyret i Bjerkeim vedtok den 18.12.13 å ta rapporten til orientering og at rapporten 
skulle oversendes rådmannen for videre oppfølging. Rådmannen skulle så melde tilbake via 
kontrollutvalget hvordan rapportens anbefalinger ble fulgt opp. Dette skulle gjøres ca 6 mnd 
etter at rapporten ble vedtatt. 
 
 
Når det gjelder styrking av den politiske forankringen av vedlikeholdsbehovet, vil dette bli 
gjort gjennom budsjett- og økonomiplanarbeid. I dette arbeidet vil rådmannen synliggjøre 
behov og kostnader til dette. Den politiske forankringen sikres så gjennom budsjettvedtak.  
 
Kommunen har påbegynt et arbeid for etablering av system for kartlegging og planlegging av 
nødvendig vedlikehold. Det har blitt en pause i arbeidet fordi vedkommende som skulle 
utarbeide systemet, har sluttet. 
Vi har kartlagt kommunens bygninger med adresse, byggeår, areal mm. Vi planlegger å lage 
et enkelt system hvor man registrerer større vedlikeholdsoppgaver som bør utføres 
kommende år med en stipulert kostnad, samt registrerer det som blir gjort.  
 
 
 
 
Kristian Nomedal 
LMT-sjef 
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Notat


Saksbehandlar: Referanse: Arkiv: Dato:


Ingunn Ognedal
Telefon: 51 20 11 99


14/4455 FE-040, TI-&58 05.05.2014


Oppfølging av politiske vedtak - kommunestyret - 2. halvår 2013


Møtedato 
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivs
aknr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


18.09.2013


038/13


Endring av eierandel - Interkommunalt Arkiv i 
Rogaland (IKA) 


IHS 11/476- 6 Vedtatt


039/13 Opprettelse av 100 % miljøterapeutstilling AEK 10/1016-
18 


Iverksett


040/13 Referatsaker TIG 13/867-1 Ok


23.10.2013
041/13 


Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2012 TIG 12/698-15 
Ok Tatt til orientering


042/13 Oppfølging av manifest mot mobbing RAN 13/455-11 Under arbeid Sak til KST 18.06.14


043/13 Oppfølging av forvaltningsrevisjon vedrørende 
skolemiljøet i Bjerkreim 


IHS 12/800-74 Ny gjennomgang i 2015


044/13 Økte stillinger i Røysekatten barnehage KSO 12/96-25 Innvilget







Møtedato 
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsa
knr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/u. arbeid


Vidare oppfølging


045/13 Medlemskap i Region Stavanger AAV 13/863-2 Vedtatt Innmeldt


046/13 Plan for folkehelsearbeidet i Bjerkreim kommune 
2013-2017 


AEK 09/794-95 Iverksett


047/13 Avvikling av Oppsøkende behandlingsteam i Dalane 
- OBD 


AEK 09/1212-
40 


Iverksett


048/13 Krisesenteret i Stavanger - Ny samarbeidsavtale AEK 08/150-16 Iverksett


049/13 Tertialrapport nr 2 - 2013 TSP 13/508-37 Iverksett


050/13 Møteplan politiske organ 2014 TIG 07/757-18 Utsett
27.11.2013
051/13 Utbygging og rehabilitering av omsorgssenteret BTD 13/390-3 Uavklart
052/13 Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 RAN 10/1015-


12 
Iverksett


053/13 Søknad om vidare støtte til Magma Geopark AAV 08/1258-
14 


Vedtatt Iverksett


054/13 Revidert samarbeidsavtale mellom Bjerkreim 
idrettslag og Bjerkreim kommune 


AAV 08/362-81 Vedtatt Signert


055/13 Rullering av handlingsprogram for kultur, idrett og 
friluftsanlegg 2014 


AAV 13/1045-1 Vedtatt Sendt fylkeskommunen


056/13 Auke i festeavgifta for gravplassane i Bjerkreim TIG 09/934-5 Soknerådet sitt 
forslag om auke 


vart vedtatt
057/13 Inndekning av redusert fondsbruk IHS 12/731-63 OK


058/13 Låneopptak og refinansiering av eksisterende lån 
2013 


TSP 12/731-64 Iverksett


059/13 Møteplan politiske organ 2014 TIG 07/757-18 Vedtatt







Møtedato 
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsa
knr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


060/13 Referatsaker TIG 13/1066-1 Ok


18.12.2013
061/13


Felles arbeidsgiverkontroll i Rogaland TSP 13/1050-1 
Iverksett


062/13 Fremtidig organisering av 
skatteoppkreverfunksjonen i Bjerkreim 


TSP 13/1103-1 Iverksett


063/13 Økonomiplan for perioden 2014-2017 og 
budsjettrammer for 2014 


IHS 13/821-63 Vedtatt


064/13 Utviding av Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS IHS 13/1073-2 Godkjent


065/13 Oppfølging av selskapskontroll - Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland 


IHS 13/422-5 Tatt til orientering


066/13 Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2013 TIG 13/921-7 Ok Tatt til orientering


067/13 Kontrollutvalets årsplan for 2014 TIG 13/1093-2 Ok Tatt til orientering


068/13 Forvaltningsrevisjon vedlikehold IHS 13/820-5 Tatt til orientering Videre oppfølging/


tilbakemelding må gis innen 
25.08.14


069/13 Endring av Dalane energis låneramme - Endring av 
§ 15 i vedtektene 


IHS 08/1279-
11 


Innvilga med 
betingelser







Bjerkreim kommune
Serviceavdelinga


  


Notat


Saksbehandlar: Referanse: Arkiv: Dato:


Ingunn Ognedal
Telefon: 51 20 11 99


14/4391 FE-040, TI-&58 02.05.2014


Oppfølging av politiske vedtak - formannskapet - 2. halvår 2013


Møtedato
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsa
knr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


26.08.2013
059/13


Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/804-1 
Ok


060/13 Reguleringsplan gang- og sykkelveg fv 112, søndre 
del mot fv 503 - Ny behandling før offentlig ettersyn 


MEI 12/1215-34 Ferdig Nei


061/13 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for oppføring av tilbygg til eksisterende hytte i 
LNF-område, gnr. 29, bnr. 3, festenr. 18 - Holmen 


MVE 13/366-8 Ferdig Nei


062/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen til 
Tjørn hyttefelt for bygging av vei, gnr. 11, bnr. 1 -
Tjørn 


MVE 13/384-8 Ferdig Nei


063/13 Dispensasjon fra reguleringsplanen til Lossvollen for 
oppføring av garasje i byggegrensen mot veg, gnr. 33, 
bnr. 273, Lossvollen 37 


MVE 13/559-4 Ferdig Nei


064/13 Referatsaker TIG 13/803-1 Ok







Møtedato
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsa
knr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


065/13 Delegasjonssaker TIG 13/802-1 Ok
066/13 Søknad om frådeling av bebygd festetomt på Moi, gnr. 


58, bnr. 3 og fnr. 5 
GSE 13/686-3 Innvilga Iverksett


16.09.2013
067/13


Ekstra sak: Utsetting av behandling av 
kommuneplanens arealdel 


MSK 09/979-112 Vedtatt Utlagt til høring pr.aug.-14


30.09.2013
068/13 Godkjenning av møteprotokollar TIG 13/904-1 Ok
069/13 Røyslandstunet bolig nr. 3 - kjøp av andel (U.off.) BTD 11/343-7 Iverksatt


070/13 Støtte til TV-aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for 
folkehelsen 


IOG 08/1062-12 Innvilga Iverksett


071/13 Behandling av klage på vedtak, sak nr 104/13, 
rekkverk på eksisterende garasjetak på gnr. 35, bnr. 
134 - Vikesdalslia 89 


BBU 13/711-7 Klage avvist Fullført Ferdigattest


072/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Teigen for oppføring av garasje gnr. 33, bnr. 254 -
Teigen 1 


MVE 13/531-7 Ferdig Nei


073/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen til 
Tjørn hyttefelt for oppføring av tilbygg på eksisterende 
hytte, gnr.11, bnr. 1, fnr. 24, Tjørn 


MVE 12/1124-7 Ferdig Nei


074/13 Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene for Kodlhom, Rinnane og 
Flæet for oppføring av fritidsbolig gnr. 21, bnr. 1, fnr. 
58, tomt nr. 67 - Stavtjørn 


MVE 12/389-17 Ferdig Nei


075/13 Dispensasjon fra reguleringsplanen til Stavtjørnknuten 
for oppretting av nytt hyttepunkt gnr 22 bnr 1 -
Stavtjørnknuten 


MVE 13/588-6 Ferdig Nei







Møtedato 
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsa
knr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


076/13 Dispensasjon fra reguleringsplanen til Fjermedal for 
oppføring av forstøtningsmur mot fv. 102 - gnr. 74, 
bnr. 1, 9 og 23, Fjermedal 


MVE 13/149-36 Ferdig Nei


077/13 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til 
Vikesdalslia lll for oppføring av hus på gnr. 35, bnr. 
138, Vikesdalslia 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 119, 121 
og 123 


MVE 13/608-13 Ferdig Nei


078/13 Søknad om dispensasjon fra arealformål i 
kommuneplanen for oppføring av hus på gnr. 1, bnr. 
9, Tengesdal 


AES 12/633-16 Kommunens vedtak ble 
påklaget av FMRO. Endelig 
vedtak ble at søknad om 
dispensasjon avslås.


079/13 Dispensasjon fra bestemmelser i kommunedelplan for 
Vikeså i forbindelse med oppføring av tilbygg til 
Vikeså Misjonshus 


AES 13/728-6 Dispensasjon gitt.
Tiltak kan igangsettes


080/13 Høringsuttale til søknad om mottak, mellomlagring og 
gjenvinning av betong, tegl og asfalt på gnr. 58, bnr. 2 
- Moi 


AES 13/755-6 Utslippstillatelse ble gitt. Ved dispensasjonsbehandling 
av tiltaket ble det slått fast at 
det må utarbeides ny/revidert 
reguleringsplan for omrrådet


081/13 Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017 -
høring 


KNO 12/1101-4 Høringsuttalelse sendt Ferdig fra kommunen si side


082/13 Delegasjonssaker TIG 13/902-1 Ok
083/13 Referatsaker TIG 13/903-1 Ok
14.10.2013
084/13 Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/953-1 Ok
085/13 Medlemskap i Region Stavanger AAV 13/863-2 Til KST


086/13 Vurdering av oppgavefordeling mellom folkevalgte 
organer m.v. 


IHS 11/816-8 Oppgavefordeling skal 
gjennomgås


Under arbeid, gruppe nedsatt







Møtedato 
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsa
knr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


087/13 Økte stillinger i Røysekatten barnehage KSO 12/96-25 Til KST


088/13 Tertialrapport nr 2 - 2013 TSP 13/508-37 Til KST


089/13 Delegasjonssaker TIG 13/951-1 Ok
090/13 Referatsaker TIG 13/952-1 Ok
04.11.2013 
091/13 Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/1001-1 Ok
092/13 Klagebehandling - oppføring av garasje, gnr. 33, bnr. 


254 - Teigen 1 
MEI 13/531-11 Ferdig Nei


093/13 Klagebehandling - oppføring av garasje, gnr. 33, bnr. 
273 - Lossvollen 37 


MEI 13/559-9 Ferdig Nei


094/13 Søknad frå Terje Vassbø om frådeling av to bebygde 
parsellar frå gnr. 13, bnr. 14 og 15 i Ørsdalen 


GSE 13/754-3 Innvilga Iverksett


095/13 Søknad om dispensasjon fra arealformål i 
kommuneplanen for oppføring av ny turisthytte på 
Kvitlen, gnr. 18, bnr. 1 


AES 13/232-10 Rammetillatelse er gitt


096/13 Søknad om dispensasjon fra arealformål for oppføring 
av naustboder, gnr. 45, bnr. 3, Heimstadnes 


AES 13/573-15 Byggetillatelse er gitt


097/13 Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser vedrørende utforming av ny 
hytte, gnr 22, bnr 1, festenr 107, Stavtjørn 


AES 13/898-2 Dispensasjonssøknad vedr. 
utforming ble avslått. Ny 
utforming av hytte er 
byggesaksgodkjent.


098/13 Mindre endring av reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs fv. 503, Vikesdal 


AES 13/654-5 Plan vedtatt endret.
Tiltak realiseres snarest 
mulig.


099/13 Inndekning av redusert fondsbruk IHS 12/731-63 Til KST







Møtedato 
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsa
knr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


100/13 Delegasjonssaker TIG 13/1000-1 Ok


25.11.2013 
101/13


Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/1057-1 Ok


102/13 Fornyelse av tillatelse til midlertidig lagerhall gnr. 32 
bnr. 24 - Coop Vikeså BA 


AES 09/1001-11 Fornyet midlertidig tillatelse 
gitt


Når perioden utløper må tiltak 
fjernes.


103/13 Fornyelse av tillatelse til midlertidig RUBB-hall på gnr. 
32, bnr. 48 


AES 11/963-16 Fornyet midlertidig tillatelse 
gitt


Når perioden utløper må tiltak 
fjernes


104/13 Søknad om dispensasjon fra plan for oppretting av 
nytt hyttepunkt, gnr. 10, bnr. 6, Hytland 


AES 13/673-4 Søknad om nytt hyttepunkt 
avslått


105/13 Søknad om dispensasjon til å bygge vei til hytte nr 3 
på Tjørn, gnr. 11, bnr. 1 


AES 13/939-2 Søknad om dispensasjon for 
vei ble endelig avslått ved 
klagebehandling


106/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 
hyttefelt kring Stavtjørnknuten, gnr. 22, bnr. 1, fnr. 231 


AES 13/959-2 Dispensasjon for frittliggende 
bod ble gitt. Tiltaket er elles 
unntatt søknadsplikt.


107/13 Andregangs behandling av forslag til reguleringsplan 
for gang- og sykkelveg fv 112, søndre del mot fv 503 


MEI 12/1215-43 Ferdig Nei


108/13 Søknad om vidare støtte til Magma Geopark AAV 08/1258-14 Til KST


109/13 Revidert samarbeidsavtale mellom Bjerkreim 
idrettslag og Bjerkreim kommune 


AAV 08/362-81 Til KST


110/13 Låneopptak og refinansiering av eksisterende lån 
2013 


TSP 12/731-64 Til KST


111/13 Utbygging og rehabilitering av omsorgssenteret BTD 13/390-3 Til KST


112/13 Økonomiplan for perioden 2014-2017 og 
budsjettrammer for 2014 


IHS 13/821-63 Til KST







Møtedato 
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsa
knr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


113/13 Delegasjonssaker TIG 13/1055-1 Ok
114/13 Referatsaker TIG 13/1056-1 Ok


09.12.2013
115/13


Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/1126-1 Ok


116/13 Klage på dispensasjonsvedtak vedrørende oppføring 
av bolighus på gnr. 1, bnr. 9, Tengesdal 


AES 12/633-21 Dispensasjonssøknad 
endelig avslått ved 
klagebehandling.


117/13 Felles arbeidsgiverkontroll i Rogaland TSP 13/1050-1 Til KST


118/13 Fremtidig organisering av skatteoppkreverfunksjonen i 
Bjerkreim 


TSP 13/1103-1 Til KST


119/13 Delegasjonssaker TIG 13/1124-1 Ok
120/13 Referatsaker TIG 13/1125-1 Ok







Bjerkreim kommune
Serviceavdelinga


  


Notat


Saksbehandlar: Referanse: Arkiv: Dato:


Ingunn Ognedal
Telefon: 51 20 11 99


14/4473 FE-040, TI-&58 06.05.2014


Oppfølging av politiske vedtak - levekårsutvalet - 2. halvår 2013


Iverksett
Møtedato 
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsa
knr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


02.09.2013
028/13 


Godkjenning av møteprotokoll BFU 13/833-1 Godkjent


029/13 Opprettelse av 100 % miljøterapeutstilling AEK 10/1016-18 Til KST
030/13 Framlegg om endring i praksis for utdeling av 


byggjeskikkpris og kulturpris 
AAV 13/829-1 Iverksett


031/13 Manifest mot mobbing - høring RAN 13/455-5 Til orientering Se KST 042/13


032/13 Delegasjonssaker BFU 13/831-1 Godkjent
033/13 Referatsaker BFU 13/832-1 Godkjent
14.10.2013
034/13 


Godkjenning av møteprotokoll BFU 13/950-1 Godkjent


035/13 Avvikling av Oppsøkende behandlingsteam i 
Dalane - OBD 


AEK 09/1212-40 Til KST


036/13 Plan for folkehelsearbeidet i Bjerkreim kommune 
2013-2017 


AEK 09/794-95 Til KST







Møtedato 
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsa
knr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


037/13 Krisesenteret i Stavanger - Ny samarbeidsavtale AEK 08/150-16 Til KST


038/13 Økte stillinger i Røysekatten barnehage KSO 12/96-25 Til KST


039/13 Delegasjonssaker BFU 13/948-1 Godkjent


040/13 Referatsaker BFU 13/949-1 Godkjent
041/13 Oppfølging av manifest mot mobbing RAN 13/455-11 Til KST


25.11.2013
042/13


Godkjenning av møteprotokoll BFU 13/1064-1 Godkjent


043/13 Kulturpris 2013 - utnemning av prisvinnar – u.off. AAV 12/678-11 Utdelt


044/13 Rullering av handlingsprogram for kultur, idrett og 
friluftsanlegg 2014 


AAV 13/1045-1 Til KST


045/13 Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 RAN 10/1015-12 Til KST


046/13 Utbygging og rehabilitering av omsorgssenteret BTD 13/390-3 Til KST


047/13 Delegasjonssaker BFU 13/1062-1 Godkjent
048/13 Referatsaker BFU 13/1063-1 Godkjent







Bjerkreim kommune
Serviceavdelinga


  


Notat


Saksbehandlar: Referanse: Arkiv: Dato:


Ingunn Ognedal
Telefon: 51 20 11 99


14/4486 FE-040, TI-&58 06.05.2014


Oppfølging av politiske vedtak - LMT-utvalet - 2. halvår 2013


Møtedato 
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsak
nr.


Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


02.09.2013 
020/13 


Godkjenning av møteprotokoll IOG 13/836-1 Godkjent


021/13 Søknad om støtte til forlenging av Mjølkeprosjektet 
i Dalane for 2013 og 2014 


GSE 10/351-39 Innvilga Iverksett


022/13 Delegasjonssaker IOG 13/834-1 Ok
023/13 Referatsaker IOG 13/835-1 Ok
14.10.2013 
024/13 


Godkjenning av møteprotokoll IOG 13/947-1 Godkjent


025/13 Retningslinjer for det kommunale tilskotet til 
grøfting etter innføring av statleg tilskot til 
drenering 


GSE 13/678-2 Vedteke


026/13 Referatsaker IOG 13/946-1 Ok







16.12.2013 
027/13 


Godkjenning av møteprotokoll IOG 13/1157-1 Godkjent


028/13 Søknad om konsesjon ved overtaking av 
skogsområde - Røysland sør - gnr. 57, bnr. 9 


HPT 13/275-6 Avslag Vedtak påklaget Konsesjon gitt, se sak 
008/14


029/13 Konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 25, bnr. 
2 og gnr. 24, bnr. 3, Lindnes 


HPT 13/1022-2 Innvilga Konsesjon gitt


030/13 Søknad etter lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag 


ROH 10/48-5 Innvilget Godkjent for 4 år


031/13 Søknad frå Morten Vassbø om konsesjon til kjøp av 
gnr. 13, bnr. 14 og 15 i Ørsdalen 


GSE 13/753-3 Innvilga Iverksett


032/13 Søknad frå Ole Kristian Bue om konsesjon til kjøp av 
Asheim gnr. 42, bnr. 2 


GSE 13/1026-2 Innvilga Iverksett


033/13 Skal Bjerkreim kommune gje tilskot til elevar som 
fullfører agronomutdanning gjennom 
Vinterlandbruksskulen? 


GSE 08/704-11 Avslag Iverksett


034/13 Delegasjonssaker IOG 13/1155-1 Ok
035/13 Referatsaker IOG 13/1156-1 Ok
036/13 Prioritering av tilskot innanfor eksisterande 


budsjettramme. 
GSE 13/678-3 Innvilga Iverksett
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Kontrollutvalet i Bjerkreim 
         


 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00051 


Vedlegg: Statusoversikt pr. september 2014 


 
Vedtekne prosjekt under arbeid/til behandling: 
 


Forvaltningsrevisjonsprosjekt Vedtatt 
igangsett 


Estimert 
timeforbruk 


Status - antatt 
ferdigstild  til: 


Økonomistyring 25.11.13 150 t 
 


2014 
    
Selskapskontrollar    


 Eigarskapskontroll av kommunen  
 


25.11.13 150 t  Utsett til 2016  
 Dalane Miljøverk IKS 07.04.14 23 t 2014 
 Lyse Energi AS   Til behandling 
 
Oversikt over prosjekter behandla i kontrollutvalet som 
skal følgjast opp/er ferdigbehandla:: 
 


Forvaltningsrevisjons- 
prosjekt 


Bestilt Behandla Oversendt 
kommunen 


Planlagt 
oppfølging 
og svarfrist 


Status/dato for 
evt. purring 


Vedlikehald av kommunale 
bygg 


15.04.13 25.11.13 28.11.13 6 mnd etter kst. Til behandling 


Selskapskontrollar      
      


 
Ferdigbehandla prosjekt:: 
 


Forvaltningsrevisjons- 
prosjekt 


Bestilt Oppfølging 
behandla 


Oversendt 
kommunen 


 Status/dato for 
evt. purring 


Skulemiljøet i Bjerkreim 31.10.12 09.10.13   Ferdig 


Anskaffelser 14.11.11 04.06.12   Ferdigbehandla 
Barnevernstenesta 22.11.10 27.08.12   Ferdigbehandla 
Styringssystem 12.04.10 21.02.11 22.02.11 1. halvår 


2012 
Ikkje vedtatt 


oppfølging i kst. 
Selskapskontrollar      


Interkommunalt Arkiv IKS 16.04.12 25.11.13 17.04.13  Ferdigbehandla 
      


n 
Daglig leder 
Andre saker: 


Sak/prosjekt Behandla Status Merknader 
Overordna analyse 04.06.12 Ferdigbehandla  


 
 







