
 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 1 

 

 
Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune 

Møteinnkalling 
 
 
 
 

Møtested: Møterom 2 
Dato: 07.04.2014 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 2-2014 
 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
8/14 Godkjenning av protokoll frå møte den 17. februar 2014 
9/14 Årsrekneskap m/årsmelding for 2013 - Bjerkreim kommune 
10/14 Skatterekneskapet for 2013 med kontrollrapport frå skatteetaten 
11/14 Bestilling selskapskontroll: Dalane Miljøverk IKS 
12/14 Statusoversikt pr. april 2014 
  
 
 

Vennligst meld eventuelt forfall snarast på telefon 51 33 65 90 evt.98806776 eller på e-post til 
postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall blir varamedlem  kalt inn særskilt. Medlemmer som meiner dei er inhabile, må gi 
melding om dette slik at varamedlem kan kallast inn. 

Evt. saker merka (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/vara-
medlemmer. 
 
 
 
 
 
Vikeså, 01.04.2014 
 
Magne Vaule 
Leiar av kontrollutvalet Wencke S. Olsen 
 Sekretariatet 
 
  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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8/14 Godkjenning av protokoll frå møte den 17. februar 
2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00050-11 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 07.04.2014 8/14 
 
 
 
 
Protokollen frå kontrollutvalets møte den 17. februar 2014 vert lagt fram for utvalet til endelig 
godkjenning. 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 17. februar 2014 
 

 
 
 
SANDNES, 03.03.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng  ikkje signatur. 
 
           Tilbake 
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9/14 Årsrekneskap m/årsmelding for 2013 - Bjerkreim 
kommune 
 
Arkivsak-dok.  13/00137-6 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 07.04.2014 9/14 
 
 
Bakgrunn: 
Iht. Forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalet gi uttale om årsrekneskapen før den 
vert vedtatt av kommunestyret . Uttalen gis til kommunestyret, men kopi av uttalen skal vera 
formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas omsyn til den før dette organet gir innstilling 
om årsrekneskapen til kommunestyret. Rekneskapen må derfor først leggjast fram for  
kontrollutvalet.  
  
Etter kontrollutvalgsforskriftens §8 skal og kontrollutvalet òg sjå til at revisors merknader i 
forhold til rekneskapet (årsoppgjernotatet) vert fylgt opp.  
 
Saksutredning: 
Driftsrekneskapet for 2013 viser et positivt netto driftsresultat på 7,9  mill. kr., som utgjer 3,7 
% av driftsinntektene Netto driftsresultat bør som hovudregel utgjera minst 3 % av 
driftsinntektene for at den økonomiske situasjonen skal sjåast på som tilfredsstillande. 
Driftsrekneskapet for 2013 er gjort opp med overføring til drift på kr. 144.461.942,- og  eit 
rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 0,-. 
 
Det vert vist til orientering i møtet for nærare gjennomgang av kva som ligg bak årets resultat. 

Revisjonsmelding og andre merknader frå revisjonen. 
Revisor har gitt revisjonsmelding for 2013 med forbehold. Forbeholdet gjeld at det ikkje er 
anordna påløpt ikkje utbetalt lønn, jfr. kommunelovens § 58 nr. 2 og KRS nr. 7. Forholdet 
antas ifølge revisor ikkje å ha vesentlig resultateffekt i det praksis var lik i fjor. Praksisen er 
imidlertid ikkje i samsvar med KRS nr. 7 og kommuneloven § 48 nr. 2, der det m.a. heter at 
alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommande år. Ut 
over denne merknaden er revisor av den oppfatning at årsregnskapet er gitt i samsvar med 
lover og forskrifter.   
 
Revisor utarbeider i tillegg eit årsoppgjernotat, der framlagt årsrekneskap/årsmelding og 
revisjonen gjennom året vert oppsummert. Dette vil danna grunnlaget for ei evt. oppfølging 
frå kontrollutvalet i hht §8. Revisor poengterer at merknader frå revisor undervegs i året i stor 
grad har blitt retta opp undervegs.  
 
Revisor held elles fram at gjennom revisjonen er det oppnådd betryggande sikkerheit for at 
rekneskapet ikkje inneheld vesentlige feil. Gjennomgang av budsjettoppfølging, årsrapport og 
bokføringsrutinar har ikkje avdekka vesentlige avvik, sjølv om det er nemnt enkelte 
forbetringspunkt,  som: det er avdekka enkelte formelle manglar knytt til dokumentasjon når det 
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gjeld bevertning og representasjon, men av mindre omfang. Det vert og nemnt ein del manglande 
protokollføring knytt til innkjøp. Det manglar også oppteljings- og avstemmingsrutinar ved 
kulturarrangement og offentleg symjing, men også her av lite omfang. Det vert og peika behov for 
å stramma opp enkelte rutinar knytt til overføringar.  
 
Revisor har gitt revisjonsmelding  med positive konklusjonar på alle desse områda. 
 
Revisor uttaler til slutt i årsoppgjernotatet at det ikkje er uteståande forhold som 
kontrollutvalet plikter å følgja opp. Kontrollutvalet kan likevel om ønskelig gjera ei 
sjølvstendig vurdering på dette punktet.  
 
Kontrollutvalet er gitt anledning til å knyta kommentarar til årsrekneskapen. Dersom 
kontrollutvalet ønskjer å knyta spesielle kommentarar til rekneskapet ut over forslag til vedtak  
må desse innarbeidast i kontrollutvalets vedtak.  
 
 
 
 

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.  
 
 
 

 
 
 
SANDNES, 25.03.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Revisjonsberetning 
Årsoppgjernotat 
Rekneskap 2013 
Årsmelding 2013  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng  ikkje signatur. 
 
           Tilbake 
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10/14 Skatterekneskapet for 2013 med kontrollrapport 
frå skatteetaten 
 
Arkivsak-dok.  13/00049-8 
Arkivkode.  232  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 07.04.2014 10/14 
 
Bakgrunn: 
Kommunane har ansvar for skatteinnkrevjing og føring av skatterekneskap (skatteopp  
krevjarfunksjonen), mens Staten v/Riksrevisjonen har ansvar for revidering av skatte- 
rekneskapet. Riksrevisjonen byggjer sin revisjon på dei stadlege kontrollane som Skatte-
etaten gjennomfører. Kontrollavdelinga gir årleg rapport til Riksrevisjonen med kopi til 
kommunestyret og til kontrollutvalet. 
 
Saksutredning: 
Fleire kommunar legg skatteoppkrevjaren si melding fram for kommunestyret så snart denne 
er ferdigstilt. Saka vert ikkje lagt fram for behandling i kontrollutvalet før kontrollrapporten 
frå skatteetaten ligg føre. 
 
Bjerkreim kommune hadde i 2013 ein samla skatteinngang (etter marginavsetning) på 286, 
837  mill. kr. Det er ein auke på 11,19% samanlikna med fjoråret. Av dette utgjer kommunens 
del av skatteinngangen 63,6 mill. kr., noko som er ein auke på 8,31%.  
 
Skatteoppkrevjar har overfor skatteetaten peika på at det heller ikkje i 2013 er gjennomført 
stadlige arbeidsgivarkontrollar. Dette er eit brot på skattebetalingslovas § 5-13 m/tilhøyrande 
retningsliner. Skatteoppkrevjar opplyser vidare at det nå er etablert ei felles interkommunal 
kontrollordning, saman med kommunane Hjelmeland, Rennesøy, Forsand, Eigersund, 
Sokndal og Bjerkreim, som har inngått avtale med Stavanger Kemnerkontor om å utføra slike 
kontroller frå 2014.  
Skatteetaten har ut over dette ingen kommentarar til det framlagde skatteregnskapet.  
 
Kontrollutvalet kan bare ta sjølve rekneskapet til orientering. Revisjonshandlingane knytt til 
dette rekneskapet er ei statleg oppgåve. Kontrollutvalet har likevel ei tilsynsrolle i høve til 
skatteoppkrevjar, og kan om ønskeleg kommentera organisering av arbeidet m.v. 
 
Skatteoppkrevjar vert invitert til møtet for å gå nærare gjennom detaljane i rapporten og svara 
på spørsmål. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek skatterekneskapet for 2013 til orientering. 
 
Saka vert vidaresendt til kommunestyret til orientering. 
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SANDNES, 24.02.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Kontrollrapport frå skatteetaten 
Skatteoppkrevers årsmelding 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
 
 
           Tilbake 
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11/14 Bestilling selskapskontroll: Dalane Miljøverk IKS 
 
Arkivsak-dok.  14/00005-5 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 07.04.2014 11/14 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalet vedtok i møte 17.02.2014 å bestille selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS, 
under føresetnad at alle eigarkommunane deltek i prosjektet, sjå sak 3/14. 
 
Dalane Interkommunale miljøverk (heretter forkorta DIM) er eigd av kommunane Bjerkreim, 
(13,02%), Eigersund (68,5%) og Sokndal (18.48%). Eigersund har som største eigar bedt om 
selskapskontroll av DIM, og Sokndal har fatta vedtak om å bli med under føresetnad at alle 
eigarkommunane deltar i selskapskontrollen.  
 
Prosjektet står på lista over selskap i vedtatt plan for selskapskontroll. Bestillinga vil og skje 
innanfor ramma for vedtatt budsjett 2014. 
 
Saksutgreiing 
Rogaland Revisjon har sendt et forslag til mandat (sjå vedlegg) som dannar grunnlaget for 
bestillinga.  
 
I forslag til prosjektmandat er det føreslått følgjande formål med prosjektet: 
 ”Det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i DIM 
 (eierskapskontroll) og forvaltningsrevisjon av utvalgte områder.” 
 
Revisjonen belyser i prosjektmandatet dette formålet med følgjande problemstillingar: 

• Hvordan er selskapet styrt?  
• Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?2  
• Blir selskapets aktiviteter rapportert i tråd med lover og regler?  
• Praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?  
• Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?  
• Praktiserer selskapet selvkostregler for husholdningsavfall?  
• Er det et tilfredsstillende skille mellom husholdningsavfall og næringsavfall?  
• Hvordan foretas eieroppfølgingen av datterselskapet?  
• Hvordan håndteres avtaler og transaksjoner mellom morselskap og datterselskap?  

 
Revisor føreslår ei ramme for prosjektet på 175 timer.  
 
Kostnaden vil iflgj. revisor blir fordelt på eigarane etter storleiken på eigarandelen. Det vil då 
vere følgjande fordeling: Eigersund 120 timer, Sokndal 32 timer og Bjerkreim 23 timer. 
Dersom kontrollen blir gjennomført utan alle eigarane, vil timebudsjettet auka tilsvarande på 
dei andre eigarane. 
 
I bestillingsprosessen må kontrollutvalet vurdera om formålet, problemstillingar og anna 
beskriving av prosjektet dekker det som kontrollutvalet ønskjer å sjå på gjennom denne 
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selskapskontrollen. Dersom utvalet ser andre problemstillingar som burde vore med, er det 
viktig å få desse med i dette møtet. Det er bestillinga som kontrollutvalet vedtar nå som er 
styrande for den rapporten kontrollutvalet til slutt mottar.   
 
Sekretariatet har mottatt vedtak om selskapskontroll frå kontrollutvalget i Eigersund. 
Kontrollutvalget i Eigersund fatter følgende vedtak (sak 005/14): 

1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dalane 
Miljøverk IKS i henhold til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon IKS med en ramme 
på inntil 120 timer for Kontrollutvalget i Eigersund kommunes vedkommende.  

2. Bestillingen forutsetter at de øvrige eierkommuner deltar iht. sin eierandel. Dersom 
øvrige eierkommuner ikke vedtar å delta med sin eierandel tas saken opp til ny 
vurdering og avgjørelse i kontrollutvalgets møte i april.  

3. Det gjøres en presiserende tilføyelse i andre kulepunkt under punktet 
”problemstillinger” i prosjektmandatet, slik at dette lyder:  
 ”Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp, herunder  
 hvordan kommunene utøver eierskapet gjennom representantskapet”.   

 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
SANDNES, 17.03.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Utkast til prosjektmandat 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
           Tilbake 
  



 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 9 

12/14 Statusoversikt pr. april 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00051-15 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 07.04.2014 12/14 
 
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 møtet: 

• Endelig bestilling selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

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

 
 
 
SANDNES, 04.03.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

Vedlegg: 
Statusoversikt 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
 
           Tilbake 
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Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00051 


Vedlegg: Statusoversikt pr. april 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 Utføres over to budsjett 2015 
  Dalane Miljøverk IKS Avventer eiere   
 
Andre saker: 


Sak/prosjekt Behandla Status Merknader 
Overordna analyse 04.06.12 Ferdigbehandla  


 
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. 
18.12.13 


 


Selskapskontrollar      
      


 
Ferdigbehandla prosjekt:: 
 


Forvaltningsrevisjons- 
prosjekt 


Bestilt Oppfølging 
behandla 


Oversendt 
kommunen 


 Status/dato for 
evt. purring 


Skulemiljøet i Bjerkreim 31.10.12 09.10.13   Ferdigbehandla 


Anskaffelser 14.11.11     
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 
      


W
n 


Click here to enter text. 
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Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger 9.573.869,44 9.634.000,00 9.634.000,00 8.798.314,79 
Andre salgs- og leieinntekter 12.582.693,25 9.004.000,00 8.998.000,00 13.057.788,08 
Overføringer med krav til motytelse 31.242.790,39 21.651.000,00 22.351.000,00 25.844.625,79 
Rammetilskudd 85.467.039,00 85.357.000,00 86.900.000,00 80.015.617,00 
Andre statlige overføringer 1.847.491,00 710.000,00 10.000,00 1.406.970,00 
Andre overføringer 1.483.534,94 115.000,00 115.000,00 1.079.165,00 
Skatt på inntekt og formue 63.611.963,68 63.281.000,00 63.281.000,00 58.733.576,21 
Eiendomsskatt 7.575.976,39 7.300.000,00 7.300.000,00 6.424.836,15 
Andre direkte og indirekte skatter 63.402,00 60.000,00 60.000,00 63.402,00 
Sum driftsinntekter 213.448.760,09 197.112.000,00 198.649.000,00 195.424.295,02 
 
 
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter 102.474.334,64 95.447.501,00 94.342.500,00 95.758.780,20 
Sosiale utgifter 26.930.458,16 30.916.000,00 31.180.000,00 25.007.352,20 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 31.514.739,29 30.499.500,00 30.019.500,00 32.283.701,50 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 24.518.527,61 23.807.000,00 19.238.000,00 24.097.223,79 
Overføringer 16.848.672,48 15.714.999,00 16.953.000,00 11.874.734,93 
Avskrivninger 9.875.104,00 2.100.000,00 2.100.000,00 9.104.859,00 
Fordelte utgifter -2.913.494,03 -35.000,00 -35.000,00 -2.870.414,40 
Sum driftsutgifter 209.248.342,15 198.450.000,00 193.798.000,00 195.256.237,22 
 
 
Brutto driftsresultat 4.200.417,94 -1.338.000,00 4.851.000,00 168.057,80 
 
 
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte 4.778.512,45 4.795.000,00 5.405.000,00 6.338.991,07 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån 67.992,00 0,00 0,00 68.455,00 
Sum eksterne finansinntekter 4.846.504,45 4.795.000,00 5.405.000,00 6.407.446,07 
 
 
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger 4.177.859,56 4.200.000,00 4.900.000,00 4.006.421,13 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 6.798.720,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.972.709,00 
Utlån 39.584,00 0,00 0,00 84.603,00 
Sum eksterne finansutgifter 11.016.163,56 11.200.000,00 11.900.000,00 10.063.733,13 
 
 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -6.169.659,11 -6.405.000,00 -6.495.000,00 -3.656.287,06 
 
 
Motpost avskrivninger 9.875.104,00 2.100.000,00 2.100.000,00 9.104.859,00 
Netto driftsresultat 7.905.862,83 -5.643.000,00 456.000,00 5.616.629,74 
 
 
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 3.710.361,08 12.043.000,00 7.544.000,00 1.784.575,43 
Bruk av bundne fond 1.116.747,30 0,00 0,00 317.000,00 
Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum bruk av avsetninger 4.827.108,38 12.043.000,00 7.544.000,00 2.101.575,43 
 
 
Overført til investeringsregnskapet 8.022.684,16 6.400.000,00 8.000.000,00 4.273.413,52 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til disposisjonsfond 665.340,68 0,00 0,00 773.850,66 
Avsatt til bundne fond 4.044.946,37 0,00 0,00 2.670.940,99 
Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum avsetninger 12.732.971,21 6.400.000,00 8.000.000,00 7.718.205,17 
 
 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 







 


 


 Økonomiske oversikter 
 
 


1 Bjerkreim Kommune - 2013          18.03.2014 


 2 


Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom 912.884,00 0,00 0,00 6.412.928,00 
Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overføringer med krav til motytelse 1.963.114,00 0,00 0,00 1.000.000,00 
Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre overføringer 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 
Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum inntekter 5.575.998,00 0,00 0,00 7.412.928,00 
 
 
Utgifter     
Lønnsutgifter 136.156,51 0,00 0,00 0,00 
Sosiale utgifter 19.198,10 0,00 0,00 0,00 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 41.418.761,24 44.870.000,00 43.250.000,00 21.885.667,82 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overføringer 11.048.743,11 0,00 0,00 4.120.021,02 
Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum utgifter 52.622.858,96 44.870.000,00 43.250.000,00 26.005.688,84 
 
 
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 651.989,00 0,00 0,00 1.168.313,00 
Utlån 1.345.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.847.400,00 
Kjøp av aksjer og andeler 271.918,00 250.000,00 250.000,00 233.863,00 
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til ubundne investeringsfond 2.190.485,54 0,00 0,00 7.981.694,86 
Avsatt til bundne investeringsfond 1.973.176,00 0,00 0,00 913.137,20 
Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum finansieringstransaksjoner 6.432.568,54 4.250.000,00 4.250.000,00 13.144.408,06 
 
 
Finansieringsbehov 53.479.429,50 49.120.000,00 47.500.000,00 31.737.168,90 
 
 
Dekket slik:     
Bruk av lån 21.506.651,88 23.800.000,00 21.500.000,00 17.273.072,11 
Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån 999.257,34 500.000,00 500.000,00 1.403.940,00 
Overført fra driftsbudsjettet 8.022.684,16 6.200.000,00 8.000.000,00 4.273.413,52 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 941.555,00 1.120.000,00 0,00 80.000,00 
Bruk av bundne driftsfond 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 654.037,28 
Bruk av ubundne investeringsfond 6.001.889,75 5.500.000,00 5.500.000,00 8.052.705,99 
Bruk av bundne investeringsfond 16.007.391,37 0,00 0,00 0,00 
Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Sum finansiering 53.479.429,50 49.120.000,00 47.500.000,00 31.737.168,90 
 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oversikt - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 
EIENDELER   
Anleggsmidler 447.093.204,25 392.839.823,63 
Herav:   
Faste eiendommer og anlegg 244.882.572,92 203.584.114,96 
Utstyr, maskiner og transportmidler 2.924.665,54 3.807.868,54 
Utlån 35.394.693,79 35.077.359,13 
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 
Aksjer og andeler 7.784.852,00 7.512.934,00 
Pensjonsmidler 156.106.420,00 142.857.547,00 
 
 
Omløpsmidler 75.100.905,98 94.099.426,32 
Herav:   
Kortsiktige fordringer 19.362.338,63 11.241.975,21 
Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 
Premieavvik 265.742,00 1.503.925,00 
Aksjer og andeler 0,00 0,00 
Sertifikater 0,00 0,00 
Obligasjoner 0,00 0,00 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 55.472.825,35 81.353.526,11 
 
 
SUM EIENDELER 522.194.110,23 486.939.249,95 
 
 
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital 144.493.771,55 137.954.573,72 
Herav:   
Disposisjonsfond 9.875.232,30 13.861.807,70 
Bundne driftsfond 9.507.657,81 6.579.458,74 
Ubundne investeringsfond 17.439.343,63 21.250.747,84 
Bundne investeringsfond 1.575.708,85 15.609.924,22 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 3.072.000,00 3.072.000,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -785.234,84 -785.234,84 
Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 
Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 
Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 
Udekket i inv.regnskap 0,04 0,04 
Likviditetsreserve 0,00 0,00 
Kapitalkonto 103.809.063,76 78.365.870,02 
 
 
Langsiktig gjeld 353.349.899,00 326.243.391,00 
Herav:   
Pensjonsforpliktelser 202.920.017,00 188.165.773,00 
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 
Sertifikatlån 49.720.000,00 31.462.000,00 
Andre lån 100.709.882,00 106.615.618,00 
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 
 
 
Kortsiktig gjeld 24.589.412,38 22.980.257,93 
Herav:   
Kassekredittlån 0,00 0,00 
Annen kortsiktig gjeld 28.101.350,36 25.928.150,90 
Konsernintern kortsiktig gjeld 1.483.964,02 1.383.432,03 
Premieavvik -4.995.902,00 -4.331.325,00 
 
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 522.433.082,93 487.178.222,65 
 
 
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto -2.058.761,59 -3.795.102,60 
Herav:   
Ubrukte lånemidler 10.351.652,54 12.058.304,42 
Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 
Andre memoriakonti -12.410.414,13 -15.853.407,02 
Motkonto for memoriakontiene 2.297.734,29 4.034.075,30 
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 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Anskaffelse og anvendelse av midler     
 
 
Anskaffelse av midler     
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 213.448.760,09 197.112.000,00 198.649.000,00 195.424.295,02 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 5.575.998,00 0,00 0,00 7.412.928,00 
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 27.352.413,67 29.095.000,00 27.405.000,00 25.084.458,18 
Sum anskaffelse av midler 246.377.171,76 226.207.000,00 226.054.000,00 227.921.681,20 
 
 
Anvendelse av midler     
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 199.370.265,15 195.501.001,00 188.733.000,00 186.151.378,22 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 52.622.858,96 44.870.000,00 43.250.000,00 26.005.688,84 
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 13.285.070,56 15.450.000,00 16.150.000,00 14.313.309,13 
Sum anvendelse av midler 265.278.195,67 255.821.001,00 248.133.000,00 226.470.376,19 
 
 
Anskaffelse - anvendelse av midler -18.901.023,79 -29.614.001,00 -22.079.000,00 1.451.305,01 
Endring i ubrukte lånemidler -1.706.651,00 0,00 0,00 3.926.927,89 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 
Endring i arbeidskapital -20.607.674,79 -29.614.001,00 -22.079.000,00 5.378.232,90 
 
 
Avsetninger og bruk av avsetninger     
 
 
Avsetninger 8.873.948,21 0,00 0,00 12.339.623,71 
Bruk av avsetninger 27.774.972,00 30.663.000,00 25.044.000,00 10.888.318,70 
Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 
Netto avsetninger -18.901.023,79 -30.663.000,00 -25.044.000,00 1.451.305,01 
 
 
Int. overføringer og fordelinger     
 
 
Interne inntekter mv 21.740.231,49 8.992.000,00 10.792.000,00 17.002.756,92 
Interne utgifter mv 21.740.231,49 9.157.000,00 10.757.000,00 17.002.756,92 
Netto interne overføringer 0,00 -165.000,00 35.000,00 0,00 
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Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2013 Regnskap 2012 
 
 
OMLØPSMIDLER   
Endring betalingsmidler -25.880.700,76 6.608.614,38 
Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 
Endring kortsiktige fordringer 8.120.363,42 -312.968,10 
Endring premieavvik -1.238.183,00 -627.638,00 
Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -18.998.520,34 5.668.008,28 
 
 
KORTSIKTIG GJELD   
Endring kortsiktig gjeld (B) -1.609.154,45 -289.801,38 
 
 
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) -20.607.674,79 5.378.206,90 







 


 


 Økonomiske oversikter 
 
 


1 Bjerkreim Kommune - 2013 18.03.2014 


 3 


 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Regnskapsskjema 1A - drift     
 
 
Skatt på inntekt og formue 63.611.963,68 63.281.000,00 63.281.000,00 58.733.576,21 
Ordinært rammetilskudd 85.467.039,00 85.357.000,00 86.900.000,00 80.015.617,00 
Skatt på eiendom 7.575.976,39 7.300.000,00 7.300.000,00 6.424.836,15 
Andre direkte eller indirekte skatter 63.402,00 60.000,00 60.000,00 63.402,00 
Andre generelle statstilskudd 1.847.491,00 710.000,00 10.000,00 1.406.970,00 
Sum frie disponible inntekter 158.565.872,07 156.708.000,00 157.551.000,00 146.644.401,36 
 
 
Renteinntekter og utbytte 4.778.512,45 4.795.000,00 5.405.000,00 6.338.991,07 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 4.177.859,56 4.200.000,00 4.900.000,00 4.006.421,13 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 6.798.720,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.972.709,00 
Netto finansinnt./utg. -6.198.067,11 -6.405.000,00 -6.495.000,00 -3.640.139,06 
 
 
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Til ubundne avsetninger 665.340,68 0,00 0,00 773.850,66 
Til bundne avsetninger 4.044.946,37 0,00 0,00 2.670.940,99 
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av ubundne avsetninger 3.710.361,08 12.043.000,00 7.544.000,00 1.784.575,43 
Bruk av bundne avsetninger 1.116.747,30 0,00 0,00 317.000,00 
Netto avsetninger 116.821,33 12.043.000,00 7.544.000,00 -1.343.216,22 
 
 
Overført til investeringsregnskapet 8.022.684,16 6.400.000,00 8.000.000,00 4.273.413,52 
Til fordeling drift 144.461.942,13 155.946.000,00 150.600.000,00 137.387.632,56 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 144.461.942,13 155.946.000,00 150.600.000,00 137.387.632,56 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Regnskapsskjema 2A - investering     
 
 
Investeringer i anleggsmidler 52.622.858,96 44.870.000,00 43.250.000,00 26.005.688,84 
Utlån og forskutteringer 1.616.918,00 4.250.000,00 4.250.000,00 3.081.263,00 
Avdrag på lån 651.989,00 0,00 0,00 1.168.313,00 
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsetninger 4.163.661,54 0,00 0,00 8.894.832,06 
Årets finansieringsbehov 59.055.427,50 49.120.000,00 47.500.000,00 39.150.096,90 
 
 
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler 21.506.651,88 23.800.000,00 21.500.000,00 17.273.072,11 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 912.884,00 0,00 0,00 6.412.928,00 
Tilskudd til investeringer 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2.962.371,34 500.000,00 500.000,00 2.403.940,00 
Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum ekstern finansiering 28.081.907,22 24.300.000,00 22.000.000,00 26.089.940,11 
 
 
Overført fra driftsregnskapet 8.022.684,16 6.200.000,00 8.000.000,00 4.273.413,52 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av avsetninger 22.950.836,12 18.620.000,00 17.500.000,00 8.786.743,27 
Sum finansiering 59.055.427,50 49.120.000,00 47.500.000,00 39.150.096,90 
 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 
 
 
Budsjettskjema 1A - drift    
 
 
Skatt på inntekt og formue 63.281.000,00 58.000.000,00 52.331.230,02 
Ordinært rammetilskudd 85.357.000,00 80.500.000,00 76.551.576,00 
Skatt på eiendom 7.300.000,00 6.100.000,00 4.675.924,48 
Andre direkte eller indirekte skatter 60.000,00 60.000,00 62.855,00 
Andre generelle statstilskudd 710.000,00 40.000,00 388.147,00 
Sum frie disponible inntekter 156.708.000,00 144.700.000,00 134.009.732,50 
 
 
Renteinntekter og utbytte 4.795.000,00 6.005.000,00 5.702.105,81 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 4.200.000,00 4.000.000,00 3.910.283,91 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 7.000.000,00 5.720.000,00 5.811.584,00 
Netto finansinnt./utg. -6.405.000,00 -3.715.000,00 -4.019.762,10 
 
 
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 
Til ubundne avsetninger 0,00 0,00 2.467.511,59 
Til bundne avsetninger 0,00 0,00 1.045.602,33 
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 
Bruk av ubundne avsetninger 12.043.000,00 6.887.000,00 402.004,35 
Bruk av bundne avsetninger 0,00 0,00 292.351,49 
Netto avsetninger 12.043.000,00 6.887.000,00 -2.818.758,08 
 
 
Overført til investeringsbudsjettet 6.400.000,00 4.150.000,00 3.856.116,57 
Til fordeling drift 155.946.000,00 143.722.000,00 123.315.095,75 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 155.946.000,00 143.722.000,00 123.315.095,75 
Mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 
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 Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 
 
 
Budsjettskjema 2A - investering    
 
 
Investeringer i anleggsmidler 44.870.000,00 25.500.000,00 24.052.524,35 
Utlån og forskutteringer 4.250.000,00 4.250.000,00 2.394.476,00 
Avdrag på lån 0,00 0,00 1.104.983,98 
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 
Avsetninger 0,00 3.862.000,00 22.822.513,60 
Årets finansieringsbehov 49.120.000,00 33.612.000,00 50.374.497,93 
 
 
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler 23.800.000,00 21.950.000,00 7.851.516,13 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,00 7.000.000,00 3.424.179,00 
Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 592.468,00 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 500.000,00 512.000,00 20.469.092,00 
Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 
Sum ekstern finansiering 24.300.000,00 29.462.000,00 32.337.255,13 
 
 
Overført fra driftsbudsjettet 6.200.000,00 4.150.000,00 3.856.116,57 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 
Bruk av avsetninger 18.620.000,00 0,00 14.181.126,23 
Sum finansiering 49.120.000,00 33.612.000,00 50.374.497,93 
 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 
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Noter til regnskap 2013 


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


regnskapsskikk. 


 


Regnskapsprinsipper 


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


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


 


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


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


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


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


 


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


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


 


Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 


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


omløpsmidler. Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer. 


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


Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 


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


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


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


standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og 


aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 


 


Klassifisering av gjeld 


Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag 


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


 


Vurderingsregler 


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


Utestående fordringer er vurdert til pålydende. 


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


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


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


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


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


(gebyrer,provisjoner mv.) er finansutgifter og inntekter. 


 


Selvkostberegninger 


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


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


dokument H-2140, januar 2003. 


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


retningslinjer. 
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Mva-plikt og mva-kompensasjon 


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


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


gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet 


 


Note nr. 1 


 
 


Note nr 2 


 
 


 


 


  


OPPGAVE OVER KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER OG GJELDSANSVAR


Person,, Firma, Organisasjon


Garantiansvar pr. 


31/12-2013 Garantiansvar utløper


Garantier etter Kommunelovens §51


Røyslandstunet burettslag  ( lånebeløp 1 378 128,-) 474 811 27.09.2021


Bjerkreim Idrettslag 395 734 25.11.2024


Bjerkreimshallen (oppr.3 000 000 - raskere nedbet som avtalt) 748 684 26.07.2018


Sum Garantiansvar 1 619 229


Oversikt over ansvar for kommunale og interkommunale bedrifters langsiktige gjeld


Dalane Elverk


11,08% av 379 623 343,- 42 062 266 siste i 2038


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


Sum Gjeldsansvar 42 063 674


Selskapets navn


Balanseført 


verdi Markedsverdi


Eierandel i 


selskapet


Lyse Energi 5 166 000         Ukjent 0,512 %


Landbrukssentret Helleland 6 000                Ukjent


Aksjer Dalane Produkter 11 500              Ukjent


Studentenes hus 400                   Ukjent 4 aksjer


Boktrykk - Norsk skjema forlag 500                   Ukjent 5 aksjer


Biblioteksentralen A/L 300                   Ukjent 1 andel


A/L Dalane Husflid 1 000                Ukjent Ukjent


Stavkjørn Fjellsenter 19 000              Ukjent Ukjent


DIM 13 200              Ukjent 13,20 %


Andeler Rogaland Revisjon 28 300              Ukjent 0,67 %


Magma Geopark 350 000            Ukjent


 Aksjer og andeler i varig eie  (2013)
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Note nr 3 


 


 
 


 


  


Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere


Tekst


Regnskapsåret 


31.12


Regnskapsår 


01.01


Gjenværende 


løpetid


Kommunens samlede lånegjeld        150 429 882        138 077 618 23


Fordelt på følgende kreditorer:


Kommunekreditt flytende rente 33 313 255         35 015 275         20


Kommunalbanken flytende/fast rente 52 101 137         55 622 034         19


Forretnings og sparebanker flytende rente 19 800 000         -                    25


Forretningsbank flytende rente med 


SWAP 29 920 000         31 462 000         18


Husbanken 15 295 490         15 978 309         20


Andre låneavtaler


Gjeld i andre kommunale 


regnskapsenheter


Kommunale foretak KF


Interkommunalt samarbeid
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Note nr 4 


Fond         


  


Bundne driftsfond - kap. 251 2013 2012


Beholdning pr.01.01 6 579 458,74 4 225 517,75


Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 1 116 747,30 317 000,00


Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0,00


Avsetning til bundne driftsfond 4 044 946,37 2 670 940,99


Beholdning pr. 31.12 9 507 657,81 6 579 458,74


Ubundne investeringsfond - kap. 253 2013 2012


Beholdning pr.01.01 21 250 747,84 21 321 758,97


Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 6 001 889,75 8 052 705,99


Avsetning til ubundne investeringsfond 2 190 485,54 7 981 694,86


Beholdning pr. 31.12 17 439 343,63 21 250 747,84


Bundne investeringsfond - kap. 255 2013 2012


Beholdning pr.01.01 15 609 924,22 15 350 824,30


Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 16 007 391,37 654 037,28


Avsetning til bundne investeringsfond 1 973 176,00 913 137,20


Beholdning pr. 31.12 1 575 708,85 15 609 924,22


Disposisjonsfond - kap. 256 2013 2012


Beholdning pr.01.01 13 861 807,70 14 952 532,47


Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 941 555,00 80 000,00


Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 3 710 361,08 1 784 575,43


Avsetning til disposisjonsfond 665 340,68 773 850,66


Beholdning pr. 31.12 9 875 232,30 13 861 807,70


Samlet avsetning og bruk av fond i året 2013 2012


Beholdning pr.01.01 57 301 938,50 55 850 633,49


Avsetninger 8 873 948,59 12 339 623,71


Bruk av avsetninger 27 777 944,50 10 888 318,70


Netto avsetninger         (Negativt tall betyr netto forbruk) -18 903 995,91 1 451 305,01


Beholdning pr. 31.12 38 397 942,59 57 301 938,50
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Note nr 5 


  


Føring av pensjonsutgifter


Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2013 - SPK


Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening) 3 344 279       


Rentekostnad  av påløpt pensjonsforpliktelse 2 046 505       


Forventet avkastning  på pensjonsmidlene 1 600 251       


Administrasjonskostnader 88 625            


Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie) 3 400 597       


Utbetalte pensjoner (utbetalinger) -                   


Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 -                  


Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.xx (faktisk forpliktelse) 51 162 633    


Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.xx 53 233 564    


Verdi av pensjonsmidler 01.01.xx (faktiske pensjonsmidler) 35 131 404    


Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12.xx (forventet) 38 437 355    


Netto pensjonsforpliktelse 01.01.xx (re-estimert/virkelig) 16 031 229    


Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.xx 14 796 209    


Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a


Nåverdi av årets pensjonsopptjening 3 344 279       


Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 2 046 505       


Forventet avkastning på pensjonsmidlene -1 600 251     


Netto pensjonskostnad eks adm. 3 790 533       


Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)


Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 3 311 972       


Avregning fra tidligere år -                   


Årets netto pensjonskostnad -3 790 533     


Premieavvik 2013 -478 561         


Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 %


Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 12 (her 14,1%) -67 477          


Akkumulert og amortisert premieavvik 2011 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e


Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 10) 10                    


Akkumulert premiavvik 31.12.


Premieavvik tidligere år ( 1/10 av akkumulert avvik 31.12) 112 547          


Arbeidsgiveravgift av 15 15 869            


Akkumulert premieavvik 31.12 -591 108         


Akkumulert arbeidsgiveravgift av 16 -83 346           


Årets estimatavvik 2013 §13-3 nr c og d


Estimatavvik forpliktelse 2 070 931       


Estimatavvik pensjonsmidler -3 305 951     


Netto estimatavvik -1 235 020     


Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c 


Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2012 -53 233 564   


Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.13 = UB -56 553 417   


Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d


Verdi av pensjonsmidler 31.12.2012 38 437 355    


Estimert  pensjonsmidler 31.12.2013 = UB 40 043 627    


Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift) -16 509 790   


arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse -2 327 880     


Beregningsforutsetninger 31.12.2013


Forventet avskastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F) 4,35 %


Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E) 4,00 %


Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B) 2,87 %


Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D) 2,87 %
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Note nr 6 


 


Føring av pensjonsutgifter


Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2013 - KLP


Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening) 8 424 213              


Rentekostnad  av påløpt pensjonsforpliktelse 5 836 750              


Forventet avkastning  på pensjonsmidlene 5 561 246              


Administrasjonskostnader 501 136                 


Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie) 9 595 090              


Utbetalte pensjoner (utbetalinger) 3 012 599              


Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5


Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01  (faktisk forpliktelse) 129 333 199         


Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12 150 249 196         


Verdi av pensjonsmidler 01.01  (faktiske pensjonsmidler) 104 420 192         


Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12 (forventet) 119 826 858         


Netto pensjonsforpliktelse 01.01 (re-estimert/virkelig) 24 913 007            


Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12 30 422 338            


Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a


Nåverdi av årets pensjonsopptjening 8 424 213              


Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 5 836 750              


Forventet avkastning på pensjonsmidlene -5 561 246             


Netto pensjonskostnad eks adm. 8 699 717              


Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)


Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 9 093 954              


Årets netto pensjonskostnad -8 699 717             


Premieavvik 2013 394 237                 


Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 %


Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 12 (her 14,1%) 55 587                   


Akkumulert og amortisert premieavvik 2008 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e


Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 10) 10                            


Akkumulert premiavvik 31.12 -                          


Premieavvik tidligere år ( 1/10 av akkumulert avvik 31.12) -655 330                


Arbeidsgiveravgift av 15 -92 402                  


Akkumulert premieavvik 31.12.2013 1 049 567              


Akkumulert arbeidsgiveravgift av 16 147 989                 


Årets estimatavvik 2013 §13-3 nr c og d


Estimatavvik forpliktelse -                          


Estimatavvik pensjonsmidler -                          


Netto estimatavvik -                          


Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c 


Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2012 -129 333 199        


Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.13 = UB -140 581 563        


Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d


Verdi av pensjonsmidler 31.12.2012 104 420 192         


Estimert  pensjonsmidler 31.12.2013 = UB 116 062 793         


Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift) -24 518 770          


arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse -3 457 147             


Beregningsforutsetninger 31.12.2013


Forventet avskastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F) 5,00 %


Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E) 4,00 %


Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B) 2,97 %


Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D) 2,97 %
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Note nr 7 


Vann 


 
 


 


Note nr 8  


Avløp 


 


Selvkost - Vann Tjenestene Tjenestene Sum tjeneste


Arter 3400 - 3409 3450 - 3459


= Driftskostnader  (a) 1 300 445


+ Avskrivninger 1590 935 236


+ Kalkulatoriske renter 314 096


= Kapitalkostnader  (b) 1 249 332


= Gebyrgrunnlaget (=a+b) 2 549 776
- Gebyrinntekter 1640 3 041 428 3 041 428


+ Avsetning til fond 1550 0 491 652 491 652


- Bruk av fond 1950 0 0 0


= 0 (kontroll sum) 0


Finansiell dekningsgrad 119,28


Rentefot 2,63 %


Rente på snitt. saldo i bal - 12 11 942 795


Kalk. Renter 314 096


Selvkost - Avløp Tjenestene Tjenestene Sum tjeneste


Arter 3500 - 3509 3530 - 3539


= Driftskostnader  (a) 1 368 874


+ Avskrivninger 1590 1 337 464


+ Kalkulatoriske renter 1591 624 553


= Kapitalkostnader  (b) 1 962 017


= Gebyrgrunnlaget (=a+b) 3 330 892
- Gebyrinntekter 1640 4 258 822 4 258 822


+ Avsetning til fond 1550 0 927 930 927 930


- Bruk av fond 1950 0 0 0


= 0 (kontroll sum) 0


Finansiell dekningsgrad 127,86


Rentefot 2,63 %


Saldo i bal - 13 23 747 272


Kalk. Renter 624 553







 Noter 2013 
 


 


8 


Note 9    


 
 


Note nr 10 


 


 
 


 


 


  


Regnskap


Tjeneste: 3380 Forebygging av brann andre ulykker 2013


1120 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester -                   


1130 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 4 534,47          


1195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l -                   


1270 Konsulenttjenester 28 475,20        


1350 Kjøp fra kommune 250 120,00      


1429 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 8 252,42          


1470 Overføring til andre -                   


1471 Tap på krav -                   


1640 Avgiftspliktige gebyrer -240 232,80


1650 Annet avgiftspliktige 0,00


1729 Komp moms påløpt i driftsregnskapet -8 252,42


T O T A L T 42 896,87       


2011


Lønnsutgifter 1 571 354,35     


Andre driftsutgifter 60 632,06          


Driftsinntekter (1 007 098,35)    


Netto driftsutgifter 624 888,06        


2011


Lønnsutgifter 770 135,89        


Andre driftsutgifter 114 676,85        


Driftsinntekter (770 885,30)       


Netto driftsutgifter 113 927,44         


Tjeneste 3021 Byggesaker - 3022 Delingssaker


Andre selvkostområder


Selvkost  F 215  Skolefritidsordning


Tjenesten 2150  SFO


Selvkost   F 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering







 Noter 2013 
 


 


9 


Note nr 11 Aktiveringsskjema 


 
 


 


Investeringsoversikt på hvert enkelt prosjekt med bevilgning, forbruk og disponibelt kommer i 


regnsakpssaken 


 


  


Forbruk Aktiverings-


2013 konto


6000 Vikeså renseanlegg -                        


6021 Næringsområde Røysland 4 494 196,80      2 275 005          Debet 9920


6037 Asfaltering 510 388,00         2 275 011          Debet 9920


6046 Egenkapitalinnskudd - KLP 271 918,00         2 214 100          Debet 9923


6058 Kirkegårdsutvidelse Bjerkreim 1 538 139,75      2 275 010          Debet 9920


6061 G/S - veg Fv 112 1 646 184,07      2 275 011          Debet 9920


6101 Vikeså skule - gjenoppbygging av småskulen 33 266 475,36    2 275 002          Debet 9920


6107 Røyslandsdalen 2011 125 853,50         2 275 007          Debet 9920


6113 Rehab/avlastningssenger Omsorg 334 772,00         2 275 002          Debet 9920


6114 Røranlegg Omsorg 20 979,58            2 275 002          Debet 9920


6118 Skolekjøkken - Bjerkreim skule 601 562,50         2 275 002          Debet 9920


6119 Påbygg barnehage 2012 27 289,00            2 275 002          Debet 9920


6129 WinMed 3 - oppgradering 10 000,00            2 245 003          Debet 9922


6135 Kaldoserer Bjordal 6 373 545,40      2 275 010          Debet 9920


6137 Vikeså skule - lekasje på tak 306 250,00         2 275 001          Debet 9920


6138 Kjøp av biler - pleietjenesten 639 450,00         2 245 006          Debet 9922


6144 Gang- og sykkelsti Fv 503 - Vikesdal 33 496,00            2 275 011          Debet 9920


6145 Gruvekjøp i Ørsdalen 390 560,00         2 275 010          Debet 9920


6146 Kjøp av andel bbl 502 467,00         2 275 001          Debet 9920


6147 Kantslåmaskin - 2013 268 750,00         2 245 008          Debet 9922


T O T A L T 51 362 276,96    


Fast eiendom 50 172 158,96    2 599 000 Kredit 9920


Maskiner og utstyr 918 200,00         2 599 000          Kredit 9922


Aksjer/andeler 271 918,00         2 599 000          Kredit 9923


Tomtesalg (3 * 400 000,-) 1 200 000,00      2 275 004          Kredit


Tomtekjøp (gjenkjøp) 1 *  400 000,-) 400 000,00         2 275 004          Debet


Netto tomtesalg 800 000,00         2 599 000          Debet 9900


Debet/Kredit Objektnr.Prosjektnr. Tekst
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Note nr 12 


 
 


Note nr 13 


 
 


Note nr 14 


 
 


 


 


 


Ytelser til ledende personer 31.12.2013 


Administrasjonssjef 786 000,- 


Ordfører 778 018,- 


 


  


FASTE EIGEDOMAR AVSKRIVNINGER 2013


KOST- KOST- BOKFØRT BOKFØRT


PRIS TILGANG PRIS AVSKR. VERDI TILGANG ÅRETS VERDI


Tekst ANSK.ÅR 01.01. AVGANG UTGÅTT 31.12. SATS % 01.01. AVGANG AVSKR. 31.12.


Sum konto 2275001  Kommunale boligar 4 309 292 502 467 0 4 811 759 3 094 152 502 467 115 247 3 481 372


Sum konto 2275002  Bygningar/eigendomar 165 266 623 34 557 328 0 199 823 951 126 113 637 34 251 078 5 017 414 155 653 551


Sum konto 2275004  Bustadfelt 2 189 538 525 854 1 200 000 1 515 392 0 2 189 538 -674 147 0 1 515 391


Sum konto 2275005  Industriområde 3 610 510 4 494 197 0 8 104 707 0 3 610 429 4 494 197 0 8 104 626


Sum konto 2275006  Teknisk anlegg - vatn 21 688 875 0 0 21 688 875 55 11 942 795 0 935 236 11 007 590


Sum konto 2275007  Teknisk anlegg - kloakk 34 482 565 0 34 482 565 23 747 272 0 1 337 464 22 409 808


Sum konto 2275008  Tenkisk anlegg - veg 6 844 996 6 844 996 3 854 191 0 171 125 3 683 066


Sum konto 2275010  Kommunale eigendomar 8 302 245 0 0,0 11 333 280 8 302 245 0 19 635 525


Sum konto 2275011  Vegar 2 190 068 17 698 546 2 190 068 497 215 19 391 399


UTSTYR, MASKINAR, TRANSPORTMIDDEL


KOST- KOST- BOKFØRT BOKFØRT


PRIS TILGANG PRIS AVSKR. VERDI TILGANG ÅRETS VERDI


TEKST ANSK.ÅR 01.01. AVGANG UTGÅTT 31.12. SATS % 01.01. AVGANG AVSKR. 31.12.


Sum konto 2245001 1 511 805  -               -             1 511 805  458 782                   -             182 157         276 625     


Sum konto 2245002 10 530 055    -                      -                   10 530 055    2 698 972                -                   1 302 383      1 396 589  


Sum konto 2245008 2 371 180       0 -                   2 371 180       177 590                    0 83 118           94 472       


Sum konto 2245009 677 750          268 750             -                   946 500          274 350                   268750 151 800         391 300     


Sum konto 2245006 421 852          639 450             -                   1 061 302       -                           639450 63 945           575505


Sum konto 2245003 318 476          10 000               -                   328 476          53 333                     10 000       18 000           45 333       


AVSKRIVNINGER 2013


Regnskap Buds(end) Budsjett %- Regnskap


2013 2013 2013 forbruk 2012


Tjenester


1101 Kontrollutvalget 80 410,16   83 000    83 000   96,9 70 664,97   


1102 Kontrollutvalgssekretariat 100 800,00 87 000    87 000   115,9 88 570,00   


1103 Revisjon 355 658,40 290 000  290 000 122,6 392 612,80 


Sum ansvar: 120 Økonomi 536 868,56 460 000  460 000 116,7 551 847,77 


Kontroll og revisjon
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Endring i arbeidskapital (FKR § 5 nr. 1)


31.12.2013 31.12.2012 Endring


 kr   75 100 906  kr    94 099 426 


 kr   24 589 412  kr    22 980 258 


 kr  50 511 494  kr   71 119 168  kr (20 607 675)


Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum


Anskaffelse av midler :


 kr  213 448 760 


 kr      5 575 998 


 kr    27 352 414 


 kr 246 377 172  kr 246 377 172 


Anvendelse av midler :


 kr  199 370 265 


 kr    52 622 859 


 kr    13 285 071 


 kr 265 278 195  kr 265 278 195 


Anskaffelse - anvendelse av midler  kr (18 901 023)


 kr    (1 706 652)


 kr (20 607 675)


 kr (20 607 675)


 kr                 (0)


Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)


Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap


    Utbetalinger ved eksterne 


finanstransaksjoner


2.1   Omløpsmidler


2.3   Kortsiktig gjeld


Sum anvendelse av midler


Balanseregnskapet :


Arbeidskapital


Sum anskaffelse av midler


    Utgifter investeringsregnskap


    Utgifter driftsregnskap


    Inntekter driftsregnskap


    Inntekter investeringsregnskap


    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner


Endring arbeidskapital i balansen 


Differanse (forklares nedenfor)
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Note nr 15 


 
 


 


 


  


Debet Kredit Note


1/1-2013 Saldo Underskudd i Kapital 1/1-2013 Saldo 78 365 870,02


Debetposter i året Kreditposter i året


Salg av fast eiendom og anlegg (9900) 800 000,00


Aktivering av fast eiendom og anlegg 


(9920) 50 172 158,96 11


Av- og nedskriving av eiendom og 


anlegg (9901) 8 073 701,00 Oppskriving av fast eiendom og anlegg 0,00 12


Salg av utstyr, maskiner og 


transportmidler 0,00 Aktivering av maskiner og utstyr (9922) 918 200,00


Av- og nedskrivning av maskiner og 


transportmidler (9902) 1 801 403,00 13


Salg av aksjer og andeler (9903) 0,00 Kjøp av aksjer og andeler  (9923) 271 918,00


Nedskrivning av aksjer og andeler 


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


Avdrag på utlån (9927) 487 257,34 Utlån  (9925) 1 345 000,00


Avdrag på sosiallån (9926) 67 992,00 Sosiale utlån  (9926) 39 584,00


Avskrivning av utlån 0,00 Oppskrivning avskrevne utlån  (9924) 0,00


Bruk av midler fra eksterne lån 21 506 651,88 Avdrag på eksterne lån (9905) 7 450 709,00


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


Pensjonsforpliktelser 14 568 217,00 Pensjonsmidler 13 248 873,00 5 & 6


Arb.giveravgift - pensjonsforpliktelser 186 027,00 Ansvarlig lån - Lyse energi 0,00


Ansvarlig lån - Lyse energi - avdrag 512 000,00 0,00


Diverse kap. Pensjonsmidler 2013 0,00 Diverse kap.konto 0,00


Aktivering - nedskrivning til gamle 


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


31/12-2013 Saldo 103 809 063,76 31/12-2013 Saldo underskudd i kapital


Sum Debit 151 812 312,98 Sum Kredit 151 812 312,98


Økonomisjef Rådmann          Revisjonsjef


(sign) Med henvisning til 


revisjonsberetning


datert 


KOMMUNEKASSENS KAPITALKONTO   2.599.000
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Note 16 


Ressurskrevende brukere 


Det er regnskapsført refusjonsinntekt på 1,218 millioner ut fra faktura og slutt oppgjør per 31.12 for 


ressurskrevende brukere. Det er ikke budsjettert med refusjonsinntekter da dette er en usikker inntekt 


ved budsjtbehandlingen . Den er usikker i den forstand at det er en usikker het i hva som blir godkjent 


som utgift og dermed refusjonsbart. I tillegg kan det, som i 2013, komme personer inn under 


ordningen som det ikke er tatt høyde for tidliger. 


 


Note 17 


Tilskudd private barnehager 


Før etterprøving av utbetalinger til private barnehager hadde Bjerkreim kommune utbetalt 11,032 


millioner kroner med et budsjett på 11,174 millioner.  


I løpet at budsjett og regnskapsåret 2013 ble det foretatt endringer innenfor området som påvirket 


grunnlaget for utbetalinger samt at det var bevegelser innen sammensetningen av unger i barnehagene 


gjennom året slik at grunnlaget var endret i forhold til når budsjettet ble setlet.  


Ved etterprøving viste det seg at kommunen hadde utbetalt 0,724 millioner for mye. Dette er korrigert 


for i regnskapet og første utbetaling 2014 vil bli avkortet tilsvarende. Dette er etter gjeldende regelverk 


og er gjennomgått og funnet i orden av kommunens revisor. 


 


Note 18 


Sosiallån 


Kommunen gir i visse tilfelle sosiallån etter de retningslinjer som gjelder og  i mangel på fagssystemer 


må vi selv sette dette i system. Dette er noen mangelfult da det er vanskelig med bare noen tastetrykk 


finne saldo per lånemottaker. Dette har revisjonen påpekt og dette vil bli satt i system i 2014. 


 


Note 19 


Utestående fordringer 


Kontoen for utestående fordringer vil i balansen fremstå uforholdsvismessig høy per 31.12. Her føres 


krav som er regnskapsført, men midlene er ikke mottatt. Med så høy saldo kan det skape 


likviditetsmessige problemer da en vanlig lønnsutbetaling ligger på om lag 8 millioner.  


Det vil alltid være bevegelser her i forbindelse med årsavslutning og bevegelser mellom forskjellige 


år. Grunnen til at årets høye saldo, som er på 10,371 millioner, er at 8,38 millioner refererer seg til tre 


større saker.  


3,78 millioner som er 20 % av forsikringsoppgjøret etter brannen på Vikeså skule (regnskapsført etter 


forsiktighetsprinsippet, men ikke utbetalt). 


3,322 millioner er regnskapsført etter mva komp 5. termin 2013, men disse holdes tilbake da det er 


utføres kontroll denne terminen og terminbeløpet utbetales ikke før kontrollen er ferdig. Det siste 


beløpet er  på 1,278 millioner og refererer seg til refusjoner ressurskrevende brukere 2013. 


 


Note 20 


Forsikringsoppgjør etter skolebrann 


Oppgjør etter brannen på Vikeså skule drar ut i tid og dette skrives som status per 31.12. 


Forsikringsoppgjøret er delt i to – en for bygning og en for løsøre. Oppgjøret for løsøre er utbetalt i sin 


helhet etter takstmannens rapport og verdifastsettelse. 


Grunnlag for takstrapport og verdifastsetting av bygg er på 18,9 millioner. Her er det utbetalt 9,45 


millioner, mens 20 % (nevt i note 19) av forsikringssummen er regnskapsført i regnskap 2011 som 


inntekt. De resterende 30 % av forsikringsoppgjøret er ikke regnskapsført, da det er usikkerhet rundt 


avkorting i forsikringsoppgjøret slik forikringsselskapet mener. Avklaringer på dette punktet vil skje  i 


2014. 







 Noter 2013 
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Note 21 


Periodisering av lønn – en «13. lønnskjøring» 


Det er slik hver måned at tillegg som utløses ved jobb utenom vanlig lønn, utbetales måneden etter. 


Ved årsskifte vil slik lønn for desember bli utbetalt i januar og da i et annet regnskapsår. Dette kalles 


påløp lønn. Etter lover og forskrifter skal alle utgifter, her også lønn, regnskapsføres i det 


regnskapsåret utgiften har oppstått. I og med at vi ikke kjører en 13. lønnskjøring blir dette beløpet 


stipulert og for innværende år (2013) er dette stipulert til om lag 0,5 millioner pluss sosiale utgifter. I 


Dette er ikke blitt ugiftsført, noe som er brudd på regler, men for 2014 vil dette bli gjort. I det året man 


«innfører» dette vil man få økte utgifter på de områder som dette gjelder. Det er innen områder som 


bl.a. helse og omsorg, slike tillegg blir utbetalt og for 2014 vil man dermed få en økt regnskapsmessig 


utgift. Likevel vil man komme på «skinner» i 2015. 


 


 


Note 22 


Egenkapitalinnskudd til KLP 


Innbetaling på kroner 271 918,- fordelt på hhv pensjonsordningen for sykepleiere (52 900,-) og 


fellesordningen for kommuner og bedrifter (219 018,-). 
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Meldingssakene vart tatt til orientering. 
 
 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
 
1/14 Godkjenning av protokoll frå møte 25.11.2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet den 25.11.2013. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 


 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet den 
25.11.2013. 


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


teknikk 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar kommunalsjef for Landbruk, miljø og teknikk si utgreiing 
til orientering. 
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Møtebehandling 
Kommunalsjef LMT Kristian Nummedal orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar kommunalsjef for Landbruk, miljø og teknikk 
si utgreiing til orientering. 


 
 
 
3/14 Mulig deltaking i selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS (DIM) 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalet i Bjerkreim ønskjer å delta i selskapskontrollen i Dalane 
Miljøverk IKS under føresetnad av at alle eigarkommunane deltar i 
prosjektet. 
 
Før endelig bestilling er det ønskelig å få lagt fram mandatforslag til 
behandling. 


 
Møtebehandling 


   
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim ønskjer å delta i selskapskontrollen i Dalane 
Miljøverk IKS under føresetnad av at alle eigarkommunane deltar i 
prosjektet. 


  
Før endelig bestilling er det ønskelig å få lagt fram mandatforslag til 
behandling. 


 
 
 
4/14 Evt. justering av bestilt forvaltningsrevisjon innanfor "Økonomistyring" 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim ber om at revisor – i tillegg til vedtatte problemstillingar i 
sak 33/13 – og ser nærare på utviklinga knytt til dei problemområda som kjem fram i 
rapporten ang. Budsjettstyring frå 2011. 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalet ser føre seg at sidan delar av problemstillingane er saman-  
fallande med tidlegare prosjekt, kan samla timeforbruk reduserast omtrent 
tilsvarande  kostnad til selskapskontrollen i DIM: 
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Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim ber om at revisor – i tillegg til vedtatte 
problemstillingar i sak 33/13 – og ser nærare på utviklinga knytt til dei 
problemområda som kjem fram i rapporten ang. Budsjettstyring frå 2011. 


 
 
 
5/14 Kontrollutvalets årsmelding for 2013 
 
VEDTAK: 


Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar den framlagte årsmeldinga for 2013 
 


               Årsmeldinga vert vidaresendt Bjerkreim kommunestyre til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar den framlagte årsmeldinga for 2013 


 
                Årsmeldinga vert vidaresendt Bjerkreim kommunestyre til orientering. 
 
 
 
6/14 Rekneskap for 3. tertial 2013; årsrekneskap for kontrollutvalets 
budsjettområde 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar oversikt over årsrekneskapet for kontrollutvalets 
budsjett for 2013 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar oversikt over årsrekneskapet for 
kontrollutvalets budsjett for 2013 til orientering 


 
 
7/14 Statusoversikt pr. februar 2014 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt pr. februar 2014 til orientering. 
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Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 


 Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt pr. februar 2014 til orientering. 
 
 
 
 
EVENTUELT 
Det ble orientert om mottatt melding om reduserte rammer for 2014. Sekretariatet 
kontaktar økonomisjefen ang. budsjett til interkommunale selskap/samarbeid. 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
Leder av kontrollutvalget 
        Sekretær for kontrollutvalget 
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Rådmannens innledning 
 
Stabil vekst i folketallet 
Folketallet i Bjerkreim økte med 41 
personer i 2013. Fødselsoverskuddet 
utgjorde 16 personer og netto tilflytting 25 
personer. Folkeveksten var ca. 1,5 % i 
2013. Ved utgangen av året hadde 
Bjerkreim 2820 innbyggere.  
 
Ny skole på Vikeså og utvidelse av 
industriområde på Røysland 
Småskolebygget på Vikeså skule ble 
totalskadet av brann i romjula 2010. Til 
erstatning for bygget som brant og for å 
øke skolekapasiteten på Vikeså ble det i 
løpet av 2013 bygd et nytt småskoletrinn 
på rundt 2000 m² i tilknytning til en 
eksisterende paviljong på rundt 500 m². 
Etter flere år i midlertidige lokaler kunne 
elever og ansatte se fram til å ta i bruk det 
nye, flotte bygget i begynnelsen av januar 
2014.  
 
Bygget huser klasserom, grupperom, 
spesialrom for musikk, kunst- og håndverk 
og data, samt arbeidsrom, kontorer og 
personalrom m.m. for de ansatte. Det nye 
bygget ble ferdig innenfor avtalt byggetid 
og innenfor avsatte økonomiske rammer. 
 
Kommunen har opparbeidet en ny del av 
industriområdet på Røysland med vei, 
vann, avløp, strøm og gatelys. Dette åpner 
opp for rundt 25 mål med nye nærings-
tomter. I tillegg er vannforsyningen mellom 
Røyslandsdalen og Røysland industri-
område koblet sammen slik at lednings-
nettet har en mulig omkjøringsvei ved et 
eventuelt ledningsbrudd på strekningen 
Bjerkreim sentrum – Birkemo.  
 
Utvikling i Ørsdalen 
Våren 2013 kom Statskog SF sin eiendom 
i Ørsdalen på salg. Eiendommen er rundt 
800 mål og innbefatter blant annet 
området rundt Ørsdalen gruver. 
Kommunen valgte å by på eiendommen 
og fikk tilslaget. En del av meningen med 
kjøpet er å videreselge deler av arealet til 
andre naboeiendommer i Ørsdalen og å ta 
vare på allmennhetens interesser knyttet 


til gruveområdet med tanke på friluftsliv og 
utvikling av gruveområdet. 
 
Bjerkreim kommune med støtte fra 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i 
mange år kalket blant annet Ørsdalsvatnet 
og vannene innover fjellet. Seinhøstes 
2013 ble en ny kalkdoserer i Bjordal tatt i 
bruk til kalking av elva fra Bjordal og 
Ørsdalsvatnet. På sikt kan det skje at 
Storåna blir lakseførende slik at laksevass-
draget blir nærmere ei mil lengre.  
 
Gårdsbruket i Bjordal har hatt et eget, 
gammelt kraftverk som tidvis har vært ute 
av drift vinterstid. Som følge av byggingen 
av kalkdosereren ble det lagt strøm fra 
Ørsdalen inn til Bjordal. Bjordal var 
således det siste fastboende bruket i 
Bjerkreim som ble påkoblet Dalane 
Energis nett. Det betyr mye for en bonde 
med 400 vinterfora sauer.  
 


 
 
Ski ”året rundt” i Bjerkreim 
I september ble den nye rulleskiløypa på 
Vikeså stadion åpnet. Rulleskiløypa er en 
av de få i denne delen av landet. Løypa er 
rundt 2 km og gir barn og voksne varierte 
utfordringer på rulleski i de årstidene det 
ikke er snø i Bjerkreim. Løypa kan også 
brukes til fots og annen trening. Stor 
dugnadsinnsats, sponsing fra ulike 
virksomheter, spillemidler og tilskudd fra 
kommunen bidro til dette flotte anlegget. 
 
Bedre regnskap enn budsjettert 
Budsjettet for 2013 var lagt opp med 
høyere utgifter enn inntekter. Bruk av 
fondsmidler salderte utgiftene. 
Regnskapet viser at det ble brukt betydelig 
mindre fondsmidler enn planlagt.  
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Ved siden av god budsjettdisiplin i 
enhetene bidro spesielt kompensasjon av 
merverdiavgift fra investeringsprosjekter, 
”overskudd” fra selvkostområder som vann 
og avløp (mange påkoblinger) og føring av 
pensjonsforpliktelser til et godt regnskaps-
resultat på ”papiret”. 
 
Utfordringen med slike ekstra inntekter er 
at de dels ikke kan brukes til ordinær drift, 
eksempelvis skal gebyrer innen selvkost-
områdene komme abonnentene til gode, 
og dels at de kun vises i regnskapet, 
eksempelvis føring av pensjon. Avsetting 
av deler av refusjon av merverdiavgift fra 
store investeringer i driftsregnskapet faller 
heldigvis bort fra 2014. Samtidig har slik 
refusjon vært med på å lovlig ”pynte” 
regnskapsresultatene til Bjerkreim og 
andre kommuner de siste årene. Bjerkreim 
kommune sin økonomiske situasjon er 
tross årets regnskapsresultat stram de 
neste årene ettersom kommunens driftsut-
gifter er høyere enn driftsinntektene. For 
ytterligere informasjon om dette vises det 
til kapitlet om økonomisk analyse av 
regnskapstallene.  
 
Venter fortsatt på investeringsbeslut-
ninger om store vindkraftutbygginger 
Lave strømpriser, økonomisk nedtur i 
Europa, usikkerhet knyttet til ”grønne 
sertifikat” og ingen nye utenlandskabler 
har ført til at konsesjonærer til vindkraft-
prosjekter i Bjerkreim heller ikke i 2013 
fattet beslutning om å sette gang 
utbygging av vindkraft.  
 
Rådmannen har likevel god tro på at det 
blir fattet en eller flere investerings-
beslutninger i 2014 og 2015. Dette kan gi 
gode ringvirkninger for Bjerkreim og 
Dalane-regionen, samtidig som eiendoms-
skatt fra vindkraftverkene om et par år vil 
bedre kommunens økonomiske situasjon. 
Inntil det er fattet investeringsbeslutning 
og anleggsarbeidene har startet opp, må 
likevel kommunen holde igjen på sine 
budsjetter. ”Forsiktighetsprinsippet” tilsier 
at inntekter skal være realistiske før de 
legges inn i budsjett og økonomiplaner.  
 
 
 
 


”Kampen” mot IVAR har startet opp  
Stor folkevekst, innlemming av stadig flere 
medlemskommuner og omfattende 
vannlekkasjer i kommunens ledningsnett 
har ført til at IVAR, det interkommunale 
vann-, avløp- og renovasjonsselskapet på 
Nord-Jæren, er på jakt etter mer vann. 
IVAR-kommunene, som har landets 
laveste vanngebyrer og de rikeste hus-
holdningene i landet, har sett seg ut 
Storavatnet i Bjerkreim som ny hoved-
vannkilde for Nord-Jæren. Rundt 40 
gårdsbruk ligger i nedslagsfeltet til Stora-
vatnet. I tillegg kommer boliger og hytter 
som ligger i nedslagsfeltet. Storavatnet 
inngår i det vernede Bjerkreimsvassdraget 
som også er nasjonalt laksevassdrag. 
Store Myrvatn i Gjesdal er et mye mindre 
konfliktfylt vann å hente vann til Nord-
Jæren fra. Riktignok er alternativet litt 
dyrere, men sett i et langsiktig perspektiv 
er dette ikke dyrt for Nord-Jæren. 
Imidlertid betyr valg av ny vannkilde svært 
mye for lokalsamfunnet i Bjerkreim. 
Kampen for at ny vannkilde for Nord-
Jæren ikke fører til uheldige og 
uakseptable løsninger for Bjerkreim gikk i 
2013 inn i en ny fase. Det vil være viktig at 
kommunen er aktiv på flere fronter de 
neste par årene for å ivareta innbyggernes 
og lokalt næringsliv sine interesser i 
saken. 
 
Sammenligning med andre kommuner 
Årsmeldingen inneholder et eget kapittel 
med sammenligner med andre kommuner 
og kommunen selv over tid basert på 
KOSTRA-tall, se www.ssb.no  
KOSTRA-tallene for 2013 er foreløpige og 
kan bli endret før de endelige tallene 
kommer i juni 2014.  
 
De ulike virksomhetene i kommunen har 
omtalt ulike sider av aktivitetene i 2013 i 
sine bidrag til årsmeldingene. Rådmannen 
mener at bidragene fra enhetene på en 
god måte supplerer de økonomiske tallene 
i regnskapet for 2013. 
 
Vikeså, 31. mars 2014  
 
Inge H. Stangeland 
rådmann 



http://www.ssb.no/
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Økonomiske forhold 
 
Driftsbudsjett for 2013 ble utarbeidet og 
vedtatt med et merforbruk som budsjett-
messig skulle dekkes opp av oppsparte 
midler. Revidert driftsbudsjett ble det lagt 
frem og vedtatt med et behov for å dekke 
inn et forbruk på hel 12 millioner etter 
lovpålagte avsetninger var gjort.  
 
Resultatet ble bedre enn budsjettert og 
netto driftsresultat ble på hele 7,9 
millioner. Dvs at kommunen satt igjen med 
3,7 % av driftsinntektene før lovpålagte 
avsetninger. Etter at man hadde ført disse 
avsetninger som regelverket sier, satt 
kommunen igjen med et negativt resultat 
på 4,8 millioner. Dette ble dekket opp av 
både disposisjonsfond og bundne fond, så 
disposisjonsfond ble bare tappet for 3,7 
millioner i 2013. 
 
Dette som påvirker et netto driftsresultat 
og som man er pliktig til å føre bort (ikke 
fritt disponibelt) er merinntekter og 
avsetninger i forhold til selvkost på vann 
og avløp og moms fra investeringer. Da 
disse beløpene utgjorde hele 12,7 
millioner ser man at dette enkelt påvirker 
et nettoresultat. 
 
Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor


2013 2013 2013 2012
Sum driftsinntekter 213 448 760 197 112 000   198 649 000   195 424 295      
Sum driftsutgifter 209 248 342 198 450 000   193 798 000   195 256 237      
Brutto driftsresultat 4 200 418     -1 338 000      4 851 000       168 058             


Sum eksterne finansinntekter 4 846 504     4 795 000       5 405 000       6 407 446          
Sum eksterne finansutgifter 11 016 164   11 200 000     11 900 000     10 063 733        
Resultat eksterne finanstransaksjoner -6 169 659   -6 405 000      -6 495 000      -3 656 287         
Motpost avskrivninger 9 875 104     2 100 000       2 100 000       9 104 859          
Netto driftsresultat 7 905 863     -5 643 000      456 000          5 616 630          


Sum bruk av avsetninger 4 827 108     12 043 000     7 544 000       4 171 795          
Sum avsetninger 12 732 971   6 400 000       8 000 000       9 788 425          
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0  
 
Likevel er årets resultat bedre enn 
budsjettert og dette skyldes bl.a. at de 
budsjettansvarlige hadde god budsjett-
disiplin på driften.  
 
Noen korrigeringer, slik som pensjon, er 
med på å bedre noen ansvarsområder i 
forhold til budsjettet. Hele 2,2 millioner ble 
for mye trukket inn i forhold til regnskapet. 
Budsjettmessig har de dekning for dette i 
rammene, men i regnskapet skal påløpte 
utgifter vises så derfor denne 


korrigeringen. Budsjettet ble ikke justert 
tilsvarende. 
 
Det vises til notene til regnskapet når det 
gjelder oversikt over selvkostområdene 
vann og avløp, men også her er det blitt 
avsatt pliktige avsetninger i forhold til 
regelverket. 
 
Økonomien i Bjerkreim kommune bærer 
fortsatt preg av at kommunen er en 
vekstkommune med de utfordringer dette 
gir.  
 
Ønskene gir kommunen store utfordringer 
da dette resulterer i mange store behov 
skal dekkes og ikke minst oppfylles der 
hvor det er rettighetsbrukere. Derfor må 
det prioriteres stramt i årene fremover, 
noen man er på god vei til å gjøre i 
budsjettet for 2014 og dette gjelder 
innenfor de fleste fagområdene. 
 
Deler av organisasjonen er godt innenfor 
sine økonomiske rammer og kan dermed 
vise til et bedre resultat enn budsjettert. 
Dette er med på at det ikke behov for å 
tappe fondene for midler så raskt som 
budsjettert. 
 
Grunnen til at kommunen kommer bedre 
ut enn budsjettert er mindre bruk av midler 
til gitte formål samt merinntekter som det 
ikke var budsjettert med. Det er tre store 
områder som gjør at man lettere får et 
bedre resultat, og det er at man treffer 
som budsjettert på skatter og rammetil-
skudd og man kommer bedre ut på 
finanstransaksjonene enn budsjettert dog 
at dette er i forholdt til regulert budsjett. 
 
Rammenivå 
Budsjettene er gitt på rammenivå og 
tabellen under viser regnskap, regulert 
budsjett og deretter vedtatt budsjett for de 
forskjellige områdene.  
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Ansvar Område  Regnskap Buds(end) Budsjett %‐


2013 2013 2013 forbruk
100 Rådmann 1 829 006         1 735 000         1 735 000         105,4
110 Ordfører 2 397 521         2 299 000         2 299 000         104,3
120 Økonomi 5 618 340         5 689 001         5 659 000         98,8
121 Økonomi ‐ moms ‐1 600 000       ‐1 600 000       ‐                     100,0
122 Økonomi ‐ avskriving ‐2 272 700       ‐2 100 000       ‐2 100 000       108,2
123 Skatt/rammetilskudd ‐144 304 980  ‐149 933 001  ‐146 156 000  96,3
130 Personal‐ og utvikling 2 680 045         2 839 000         3 116 000         94,4
150 Serviceavdeling 3 472 421         4 114 000         4 083 000         84,4
200 Oppvekst 5 704 864         5 241 000         5 724 000         108,9
221 Vikeså skule 31 036 814      30 946 000      30 774 000      100,3
222 Bjerkreim skule 12 176 384      12 610 000      12 503 000      96,6
231 Skjeraberget barnehage 5 385 619         5 815 000         5 747 000         92,6
232 Røysekatten barnehage 8 245 089         7 958 000         7 855 000         103,6
241 Musikk‐ og kulturskule 2 042 818         2 079 000         2 006 000         98,3
251 Bibliotek 957 702            968 000            954 000            98,9
300 Levekår 957 684            1 226 000         1 210 000         78,1
310 Helse 5 095 121         5 195 000         5 291 000         98,1
330 Sosial ‐ kommunen 5 769 657         5 242 000         2 838 000         110,1
331 NAV ‐ sosial 2 014 562         1 929 000         1 911 000         104,4
340 Pleie‐ og omsorg 40 363 059      41 576 000      38 325 000      97,1
341 Samhandlingsreformen 2 018 885         1 550 000         1 550 000         130,3
400 LMT 4 601 504         5 202 000         5 166 000         88,5
401 LMT ‐ Vedlikehold 2 916 749         3 248 000         3 237 000         89,8
402 LMT ‐ selvkost vann ‐299 657          804 000            800 000            ‐37,3
403 LMT ‐ selvkost kloakk ‐597 738          1 302 000         1 300 000         ‐45,9
440 Landbruk 1 900 040         1 946 000         2 035 000         97,6
441 Skogbruk ‐31 920             62 000              96 000              ‐51,5
500 Kultur 1 923 111         2 058 000         2 042 000         93,5 


 
Tabellen i seg selv sier hvor skoen trykker, 
men enkelte områder fikk tilført midler 
gjennom året og likevel kjører på et mer-
forbruk. Dette blir om mulig omtalt av 
ansvarlige selv på de spesifikke 
områdene. 
 
Investering 
Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor


2013 2013 2013 2012
Sum inntekter 5 575 998   -                -                7 412 928          
Sum utgifter 52 622 859 44 870 000     43 250 000     26 005 689        
Finanstransaksjoner


Sum finansieringstransaksjoner 6 432 569   4 250 000       4 250 000       13 144 408        
Finansieringsbehov 53 479 430 49 120 000     47 500 000     31 737 169         


Dekket slik:


Bruk av lån 21 506 652 23 800 000     21 500 000     17 273 072        
Salg av aksjer og andeler -            -                -                -                   
Mottatte avdrag på utlån 999 257      500 000          500 000          1 403 940          
Overført fra driftsbudsjettet 8 022 684   6 200 000       8 000 000       4 273 414          
Bruk av tidligere års udisponert -            -                -                -                   
Bruk av disposisjonsfond 941 555      1 120 000       -                80 000              
Bruk av bundne driftsfond -            12 000 000     12 000 000     654 037             
Bruk av ubundne investeringsfond 6 001 890   5 500 000       5 500 000       8 052 706          
Bruk av bundne investeringsfond 16 007 391 -                -                -                   
Bruk av likviditetsreserve -            -                -                -                   
Sum finansiering 53 479 430 49 120 000     47 500 000     31 737 169        
Udekket/udisponert 0 0 0 0  
 
I 2013 har det har blitt investert mest 
innenfor område skole, næringsområder 
og kalkdoserer i Bjordal samt gruveom-
råde i Ørsdalen. 
 
Regnskapet avlegges i balanse og med de 
hovedoversikter som det stilles krav til skal 
følge med. Man håper at notene forteller 
litt av hvordan situasjonen er.  
 
Kommunens brutto lånegjeld er på om lag 
150,5 millioner, mens den netto lånegjeld 
er på 115,2 millioner kroner da utlån er på 
35,4 millioner. Netto lånegjeld er per i dag 
53,9 % av driftsinntektene, noe som er en 
oppgang fra tidligere år selv om inntektene 
øker. Finansutgiftene til kommunen økte  


 
med om lag 1,0 million og dette selv om 
rentenivået er stabilt. Kommuner man 
sammenligner seg med ligger på godt over 
67 %. Nettogjeld fordelt på antall 
innbyggere, store som små, er det på 
kroner 41 453,-. Fra 2012 har den økt med 
11 300,- per innbygger. Samtidig har 
kommunen forholdsvis høy andel på 
disposisjonsfond i forhold til driftsinn-
tektene selv om fondene tappes. Høyere 
enn de samme kommunene man 
sammenligner seg med.  
 
Selvkostområdene er områder der hvor 
brukeren ikke skal betale mer enn 
kostnaden på området. Det omfatter vann, 
avløp, SFO, feiing, byggesak og 
oppmåling. På de områdene hvor det er 
tatt inn for mye avgifter enn selvkost, 
settes ”overskuddet” av til fond etter de 
regler som er satt for disse områdene. 
Hvis man ikke har inndekning på område 
går differansen på kommunens bunnlinje. 
Viser her til noter hvor man viser hvordan 
«områderegnskapet» viser inntekter og 
utgifter.  
 
Tabellen under viser spesifisering av 
hovedinntektskilden til kommunen slik som 
skatt og rammetilskudd. 
 


Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2013 2013 2013 2012


Tjeneste: 8000 Skatt på inntekt og formue
1870 Skatt på inntekt og formue -63 611 964    -63 281 000    -63 281 000   -58 733 576   
1874 Eiendomsskatt annen eiendom -2 576 110     -2 600 000     -2 600 000     -3 047 677     
1875 Eiendomsskatt boliger og fritids -4 999 867     -4 700 000     -4 700 000     -3 377 159     


Tjeneste: 8400 Rammetilskudd
1800 Rammetilskudd -85 467 039    -85 357 000    -86 900 000   -80 015 617   


T O T A L T -156 654 979  -155 938 000  -158 181 000  -145 805 051   
 
Av tabellen kommer det frem at sum 
samlet kom det mer inn enn budsjettert. 
Ser man på budsjettet er det kommet inn 
om lag 1,5 millioner mindre enn først 
budsjettert. Deler man disse inntektene i to 
– skatt og rammetilskudd – gjør økt skatt 
mindre rammetilskudd. Dette er en ordning 
som reguleres av staten. 
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Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap


2013 2013 2013 2012
Ansvar: 123 Skatt/rammetilskudd/avdrag/renter


1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsik 455 423            ‐700 000          ‐                     ‐1 874 125      
1099 Arbeidsgiveravgift 70 885              ‐                     ‐                     ‐260 164         
1120 Samlepost annet forbruksmateriell 43 503              ‐                     ‐                     ‐                    
1130 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd ‐                     ‐                     ‐                     1 996                
1150 Opplæring og kurs 760                    ‐                     ‐                     ‐                    
1185 Forsikring og utgifter til vakthold og sikring 267 404            ‐                     ‐                     108 155           
1195 Avgifter, gebyrer. lisenser og lignende 41 519              ‐                     ‐                     48 504             
1240 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertj 7 506                 ‐                     ‐                     1 811                
1270 Konsulenttjenester 228 049            ‐                     ‐                     1 001                
1370 Kjøp fra andre (private) 10 308 247      11 174 000      9 089 000         ‐                    
1429 Merverdiavgift som gir rett til momskom 64 412              ‐                     ‐                     624                   
1470 Overføring til andre 938 735            980 000            980 000            68 579             
1490 Reserverte bevilgninger/avsetninger ‐                     883 999            3 000 000         ‐                    
1500 Renteugifter, provisjoner og andre finansutgifter 4 176 838         4 200 000         4 900 000         4 004 847        
1510 Avdragsutgifter 6 798 720         7 000 000         7 000 000         5 972 709        
1540 Avsetninger til disposisjonsfond 11 060              ‐                     ‐                     14 240             
1550 Avsetninger til bundne fond 994 463            ‐                     ‐                     700 000           
1570 Overføringer til investeringsregnskap ‐                     ‐                     ‐                     150 000           
1690 Fordelte utgifter ‐                     ‐                     ‐                     ‐95 000            
1700 Refusjon staten ‐1 257 036       ‐                     ‐700 000          ‐962 601         
1729 Komp moms påløpt i driftsregnskapet ‐64 412             ‐                     ‐                     ‐624                 
1750 Refusjon fra kommuner ‐213 836          ‐                     ‐                     ‐168 548         
1770 Refusjon fra andre (private) ‐11 060             ‐                     ‐                     ‐14 240            
1800 Rammetilskudd ‐85 467 039     ‐85 357 000     ‐86 900 000     ‐80 015 617    
1810 Andre statlige overføringer ‐1 688 851       ‐700 000          ‐                     ‐992 950         
1870 Skatt på inntekt og formue ‐63 611 964     ‐63 281 000     ‐63 281 000     ‐58 733 576    
1874 Eiendomsskatt annen eiendom ‐2 576 110       ‐2 600 000       ‐2 600 000       ‐3 047 677      
1875 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer ‐4 999 867       ‐4 700 000       ‐4 700 000       ‐3 377 159      
1900 Renteinntekter ‐1 384 054       ‐2 600 000       ‐2 600 000       ‐2 216 900      
1901 Renteinntekter ‐ STARTLÅN ‐246 758          ‐                     ‐                     ‐223 084         
1902 Renter fra ansvalig lån ‐946 203          ‐                     ‐                     ‐1 071 249      
1905 Utbytte og eieruttak ‐2 201 496       ‐2 190 000       ‐2 800 000       ‐2 827 758      
1940 Bruk av disposisjonsfond ‐3 576 361       ‐12 043 000     ‐7 544 000       ‐1 784 575      
1950 Bruk av bundne fond ‐467 456          ‐                     ‐                     ‐                    


T O T A L T ‐144 304 980  ‐149 933 001  ‐146 156 000  ‐146 593 384   
 
Av tabellen over ser man at det står 
ubrukte midler reservert mulige 
bevilgninger samt mindre overføring til 
private barnehager i forhold til budsjettert. 
Dette er et resultat av endringer som ble 
gjort i 2013 i kommunale barnehager samt 
sammensetning av unger på telletids-
punktet 15.12. Bare her påvirkes redusert 
fondsbruken med 1,7 millioner. 
 
Premieavvik 


Regnskap Regnskap Regnskap
2013 2012 2011


Tjeneste: 1701 Årets premieavvik KLP
1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger -394 237   -2 787 444 -396 984   
1099 Arbeidsgiveravgift -55 587     -393 030    -55 975     


Sum tjeneste: 1701 Årets premieavvik KLP -449 824   -3 180 474 -452 959   


Tjeneste: 1702 Årets premieavvik SPK
1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 478 561    503 541     647 843    
1099 Arbeidsgiveravgift 67 477      70 999       91 346      


Sum tjeneste: 1702 Årets premieavvik SPK 546 038    574 540     739 189    


Tjeneste: 1711 Amortisering av tidligere pensjon KLP
1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 655 330    376 585     336 997    
1099 Arbeidsgiveravgift 92 402      53 098       47 517      


Sum tjeneste: 1711 Amortisering av tidligere pensjon KLP 747 732    429 683     384 514    


Tjeneste: 1712 Amortisering av tidligere pensjon SPK
1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger -236 933   62 193       2 592        
1099 Arbeidsgiveravgift -33 407     8 769         365          


Sum tjeneste: 1712 Amortisering av tidligere pensjon SPK -270 340   70 962       2 957        


T O T A L T 573 606    -2 105 289 673 701     
 
Årets pensjon og premieavvik viser at vi 
måtte føre 0,573 millioner i regnskapet 
som en utgift. Dette er en forskjell på 
2,675 millioner fra 2012-regnskapet. 
Inneværende regnskap på pensjonen 
ligger det inne en rettelse fra 2012 som 
slår positivt på årets regnskap.  
 
 
 
 
 


 
Finans 


Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2013 2013 2013 2012


1500 Renteutg, provisjoner og andre finansutg 4 177 860   4 200 000   4 900 000   4 006 421   
1510 Avdragsutgifter 6 798 720   7 000 000   7 000 000   5 972 709   
1520 Utlån 39 584       -            -            84 603       


Sum utgifter 11 016 164 11 200 000 11 900 000 10 063 733 


1900 Renteinntekter -1 384 055  -2 605 000  -2 605 000  -2 216 900  
1901 Renteinntekter - STARTLÅN -246 758    -            -            -223 084    
1902 Renter fra ansvalig lån -946 203    -            -            -1 071 249  
1905 Utbytte og eieruttak -2 201 496  -2 190 000  -2 800 000  -2 827 758  
1920 Motatte avdrag på utlån -67 992      -            -            -68 455      


Sum inntekter -4 846 504  -4 795 000  -5 405 000  -6 407 446  


T O T A L T 6 169 659   6 405 000  6 495 000  3 656 287  


Finanstransaksjoner


 
 
Oversikten viser at kommunen har god 
kontroll på finanstransaksjonene i forhold 
til både budsjett og forvaltning av gjeld. 
Det er mer fokus på gjeld enn forvalting av 
annen kapital. Med stor gjeldsportefølje 
skal det ikke store endringer i rentefoten 
før det kan ha følger for driften. 
Kommunen har sikret seg når det gjelder 
fastrenter etter finansforskriften samt 
spredt forfall på lån slik at disse ikke 
forfaller samtidig.  
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Personalavdelingen 
 
Mål og resultat for 2013 
 
• Ledersamlinger 


Ledersamling ble arrangert for ledere 
på høsten, med et godt utbytte. Tema 
var omdømmebygging og hvordan 
bygge merkevare. Samlingen var lagt 
til Finnøy og Sjernarøyene. Felles 
ledersamling for ledere i Dalane ble 
arrangert i Egersund, med jurist fra KS 
som gikk gjennom Hovedavtalen. . 
 


• Støtte og bistand til ledere 
Oppfølging av ledere er videreført og 
prioritert ift. rapportering og oppfølging 
av ansatte. Ingen store endringer i 
rutiner, men økt fravær har ført til 
diskusjoner og økt fokus. 
 


• Rekruttering 
ca 45 stillinger ble lyst ut i 2013. Gode 
rutiner ift. rekrutteringsarbeidet, med 
ferdige tekster og maler fører til god 
kvalitet og kontroll i alle ledd.  
 


• Lønns/personalkonsulent har overtatt 
deler av rekrutteringsprosessen med 
klargjøring av vedtak og arbeids-
avtaler. Det har ført til større trykk på 
personal, men ført til bedre kvalitet, 
intern kontroll og stor besparelse for 
lederne. Ressursmessig har personal-
kontoret et uforholdsmessig stort trykk 
til tider.  
 


• Erfaringsmessig får vi godt kvalifiserte 
søkere på de aller fleste utlysningene 


 
• Gode rutiner ift. annonsering og bruk 


av nettsider, gir bedre mulighet for 
ledere til å planlegge personalsitua-
sjonen på en effektiv og god måte 


 
• Alle søknader kommer nå elektronisk 


noe som er god kvalitet og gir et bedre 
grunnlag for god saksbehandling 


 
 
 
 


 
• Rask saksbehandling fører til fornøyde 


søkere og at vi sjelden har vakanse-
stillinger over tid 


 
Helsefremmende arbeidsmiljø og 
sykefravær: 
• Fraværet i 2013 endte opp med 5,9 % 


fravær samlet for kommunen. Det er 
gledelig at resultatet er bedre enn i fjor 
som endte på 6,7 %. Korttidsfra-været 
er fremdels bra med 1,5 % samlet for 
kommunen i 2013. Vi er allikevel ikke 
fornøyde med resultatet, da målet om 
redusert fravær ikke er nådd og samlet 
fravær høyere enn de forgående 
årene. (for eks 5,2 % i 2011) 


 
• Oppfølging av sykefraværet er svært 


krevende og lederne bruker stadig mer 
tid og ressurser på dette arbeidet. 
Tendensen i Bjerkreim er lik 
situasjonen i mange andre kommuner, 
ved at noen få ansatte representerer 
store deler av fraværet.  


 
• I hele kjeden av HMS arbeidet er 


sykefraværet en sentral faktor som vi 
søker nye veier og løsninger på, da 
fraværet representerer en stor 
utfordring ift. kommunens økonomi.  


 
• Trivselstiltak, konkurranse for ansatte 


som deltar på toppturer og ”Frisk og 
aktiv i Bjerkreim” får positive tilbake-
meldinger og at tiltakene er en 
inspirasjon for noen til å komme i gang 
med økt aktivitet som gir bedre helse.  
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HMS  
• Arbeidet med å videreføre et bedre 


systematisk HMS er videreført. System 
og rapportering av uønska hendelser 
fungerer, men ikke optimalt. Et digitalt 
system hadde absolutt vært ønskelig 
og enklere å håndtere. Skole, 
barnehage og omsorg har dessuten 
flere systemer de skal forholde seg til 
som ikke er samordnet (elev/ansatte)  


 
• Rutiner for varsling og håndtering av 


varsling er på plass, men har ikke hatt 
noen varslinger i 2013.  


 
• Bedre systematisk arbeid med 


vernerunder, handlingsplaner, 
oppfølging med prioriteringer ift. 
budsjett er blitt vesentlig bedre. 


 
Lærlinger 
• Kommunen har i 2013 hatt 5 lærlinger. 


Svak rekruttering og lite søkere til 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, førte 
til at antall lærlinger har gått ned.  


 
• Ny utarbeidet håndbok for faglige 


ledere og instruktører, ble et godt 
verktøy for oppfølging av lærlingene vi 
har.  


 
• Det ble også igangsatt en samling for 


instruktører og lærlinger i 2013. Planen 
er at samlingen skal gjennomføres 
årlig. 
 


Nye i Bjerkreim 
• Positive erfaringer med bedre 


oppfølging ift. nye tilsette. Dessverre 
for få påmeldinger til den årlige 
fellessamlingen dette året.  


 
• Neste utfordring vi skal jobbe med er 


bedre og tettere oppfølging av nye i 
prøveperioden 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Informasjon til ansatte 
• Info til ansatte har blitt betydelig 


forbedret 
• Ansatte og ledere finner nå det meste 


av aktuell informasjon og skjema på 
intranettet, noe som fører til mindre 
forespørsler og uklare forhold. 


 


                 
 
Utfordringer og mål for 2014  
• Fokuset på sykefraværsoppfølging 


videreføres. Vi har diskutert om det er 
mulig å endre fokuset slik at vi 
fokuserer på alle de som faktisk er på 
jobb hver dag, uten at trykket på de 
som er borte opprettholdes. Det er 
ønskelig å få til et mer spisset arbeid 
med tydelige mål. Det kunne vært et 
prosjekt som går over en periode, men 
det kreves tilstrekkelige ressurser for å 
følge dette opp, så vi har ikke tatt 
endelig stilling til dette.  


 
• Overordnet plan for HMS skal 


ferdigstilles og implementeres 
 
• Videreføre påbegynt arbeid ift. 


kjøreregler og rutiner for håndtering av 
rus og avhengighet 


 
• Bedre oppfølging av uønska hendelser 


kreves i alle ledd. Hvordan uønska 
hendelser særlig på omsorg kan 
reduseres er en utfordring som bør tas 
bedre tak i kommende år. 


 
En gladnyhet i 2013 
Fortsatt god rekruttering og stabilitet i 
personalgruppen 
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Økonomi og IT 
 
Hovedmål for 2013 
• Nytt trådløst nett på kommunale bygg med 


styring av sikkerhet med forskjellige 
administrative nett 


• Ny kommunal hjemmeside med tilhørende 
undersider 


• Etablere samarbeid med Stavanger 
kemnerkontor om arbeidsgiverkontrollen 


• Opprettet redundans i nett til forskjellige 
lokasjoner 


• Økt antall elektroniske fakturaer via 
aksesspunkter (oppfylle kravet fra staten – 
samt tidsfrister) 


• Utsending av elektronisk faktura i EHF-
format 


 
Aktiviteter i 2013 
• Endringer i organiseringen økonomi og IT 


pga. at en person i 100 % stilling på 
skatt/regnskap valgte å si opp stillingen  


• Sondere samarbeidspartnere i forhold til 
skatteoppkreverfunksjonen 


• Få på plass avtale om arbeidsgiverkontrollen 
sammen med andre kommuner 


 
Viktige vedtak i 2013 
• Kommunalt samarbeid med Eigersund 


kommune vedr. kommunekasserer-
funksjonen 


• Samarbeid om arbeidsgiverkontrollen med 
vertskommune Stavanger kemnerkontor 


 
Resultat i 2013 
 


Regnskap Buds(end) Regnskap


Ansvar: 120 Økonomi 2013 2013 2012


1101 Kontrol lutva lget 80 410,16       83 000,00       70 664,97      


1102 Kontrol lutva lgssekretariat 100 800,00     87 000,00       88 570,00      


1103 Revis jon 355 658,40     290 000,00     392 612,80    


1203 Økonomi  og IKT‐jenester 2 931 370,04  3 202 001,00  2 882 281,99 


1204 Serviceavdel ingen ‐                  ‐                  430,40           


1205 Breiband og IKT 155 487,33     150 000,00     172 392,00    


1206 Sentra l  ledel se ‐                  ‐                  35 580,00      


1207 Eiendomsskatt ‐                  ‐                  133 490,27    


1209 IT‐fordeles 27 614,00       ‐                  350,00           


3900 Kirkel ig administras jon 1 967 000,00  1 877 000,00  1 888 000,00 


Sum ansvar: 120 Økonomi 5 618 339,93  5 689 001,00  5 664 372,43   
 
På ansvaret ser man utgifter til kontroll og 
revisjon, innkreving av skatt og avgifter, 
regnskap, innkjøp, hovedansvaret for drift og 
innkjøp innen IKT samt økonomisk kontakt med 
kirkelig fellesråd i Bjerkreim – også kalt Soknet. 
 
 
 
 


 
 
 
Utfordringer og målsettinger for 2014  
• Hurtigere (økt båndbredde) fiberlinjer ut/inn 


av kommunen. Redundans på linjene mellom 
forskjellige kommunale bygg samt våre 
hovedlinjer ut. 


• Ta i bruk IP/VPN mellom kommunale 
lokasjoner 


• Se på hva Digipost er for organisasjonen. 
• Sending av brev og/eller faktura til kunder av 


organisasjonen via Digipost 
• Få flere leverandører til å benytte seg av 


muligheten for elektronisk faktura (EHF-
format) 


• Internkontroll prioriteres sammen med 
utarbeiding av økonomihåndbok. 


• Få siste SFO til å ta i bruk fakturafil inn i 
økonomisystemet – effektivisering ved kutt i 
dobbeltarbeid 


• Fakturering av skolemelk fases ut. Ordningen 
overlates leverandøren fullt og helt. 


• Opprettholde og systemsetting av 
innkrevingsnivået på kommunale avgifter og 
være oppdatert med egeninkasso (EIK) 


• Gi nye brukere av Visma Økonomi bedre 
opplæring  


• Øke antall e-fakturakunder 
• Sette avstemming av sosiale lån i bedre 


system 
• Internt: Utrulling av e-bilag (ventebilag, 


ompostering av bilag, fordeling av tidligere 
bokførte utgifter etc.) 


 


              
 
En gladnyhet i 2013 
Gjestenettet med identifiserbar pålogging har 
om lag 400-500 brukere per måned. Bruken 
topper seg i feriemånedene. Rapporter viser at 
nettet også benyttes av utenlandske 
mobiltelefoner.  
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Serviceavdelingen 
 


Hovedmål for 2013 
• Fortsatt å yte god ekstern og intern service 
 
Viktige hendelser i 2013 
• Leverandør til ny portalløsning for 


kommunens internettsider ble valgt.  En 
arbeidsgruppe med deltakere fra de fleste 
tjenesteområdene arbeidet med innholdet 
på nettsidene fra juni til lansering i 
november 2013. 


• Nytt bortsettingsarkiv ble klart før 
sommeren, men pga. ombygging til nytt 
legekontor m.m. i nabolokalene er bare noe 
arkivmateriell flyttet over. Resten må tas i 
2014. Vi har utført ordning og avlevering av 
10 hyllemeter eldre arkivmateriale til depot 
hos IKA i Stavanger. 


• Stortings- og sametingsvalget ble greit 
gjennomført. Oppslutningen i Bjerkreim var 
på 82,6 %. Av totalt 1573 avgitte stemmer, 
var 282 forhåndsstemmer. Forhånds-
stemmegivningen foregikk i service-
avdelingen og en dag på omsorgssenteret. 


• Serviceavdelingen har bl.a. behandlet 
- 21 søknader om startlån 
- 20 søknader om avløsertilskudd ved 


sykdom m.m. 
- 23 søknader om skjenkebevilling 
- 66 bestillinger via Infoland om 


megleropplysninger ved salg av 
eiendommer, noe som utgjorde kr 46.600 i 
inntekt til kommunen 


• I kommunens sak-/arkivsystem ble det 
opprettet 1190 nye arkivsaker og 12.632 
journalposter. Mange av journalpostene har 
vedlegg så antallet filer (dokumenter) er mye 
høyere. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  Forhåndsstemming i serviceavdelingen 
 
 
 
 


 
 
 
• Serviceavdelingen har hatt en praksiselev 


fra Dalane videregående skole og en person 
i praksisplass som administrasjonssekretær 
i 8 uker 


• Serviceavdelingen har deltatt på nettverks-
samling for servicekontor i Sandnes. Ellers 
har personale i avdelingen m.a. deltatt på 
valgkurs og IKAs arkivkonferanse. 


 
Resultat i 2013 
• Regnskapet viser et mindreforbruk for 


tjenesteområdene under ansvar 150 på ca. 
kr 640.000 og et totalforbruk på ca. 85 % av 
budsjettet 


• For boligkontoret er det avsatt kr 600.000 av 
”overskuddet” til disposisjonsfond tiltenkt 
framtidig ny kommunal utleiebolig 


 
Utfordringer og målsettinger for 2014 
• Oppgradering av kommunens sak-/arkiv-


system WebSak inkl. ny møtebehandlings-
modul. 


• Videreutvikling og vedlikehold av 
kommunens internettsider. 


• Ordning av eldre og avsluttede arkivserier 
og flytting til nytt bortsettingsarkiv og til 
depot. 


 
Gladnyheter i 2013 
• I Forbrukerrådets test av servicenivået i alle 


landets kommuner, kom Bjerkreim på en fin 
3. plass i Rogaland 


• Bjerkreim kommunes nye internettsider ble 
lansert 11.11.2013 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  Bjerkreim kommunes nye nettsider 
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Kulturavdelingen 
 
Hovedmål for 2013 
• Ha et variert kulturtilbud til ulike alders-


grupper med forskjellige interesser. Noe 
bredt og noe smalt. Lav terskel og over-
kommelig pris 


• Bruke ulike arenaer  
 
Viktige vedtak i 2013 
• Omstrukturerte 17. mai-feiringen, det 


fungerte veldig bra 
 
Resultat i 2013 
• Fikk tettet taket på fjøset på Kløgetvedttunet 
• Godt Dalane-samarbeid for å markere 100-


årsjubileumet for allmenn stemmerett. 
Bjerkreim sitt arrangement i denne 
sammenhengen var en politisk vinklet 
samling med mellom annet nyvalgte 
stortingsrepresentanter.  


• Mange gode barneteater, blant annet 
”Askeladden og de gode hjelperne” i 
kulturbanken 


• Andre store arrangement var julekonsert 
med Garness m/band 


• Godt oppmøte på faste arrangement som 
UKM og kulturdagen. Gaute Skretting fikk 
kulturprisen. 


• Gode arrangement i samarbeid med 
Folkeakademiet både for barn, eldre og 
voksne. 


• Noen smalere arrangement som teateret 
”Ervingen” på Pittergarden og klassisk 
konsert i kulturbanken. Viktig å tilby flere 
ulike typer arrangement som har en smalere 
målgruppe.  


• Godt oppmøte på Kløgetvedttunet de 
søndagene som var åpne. Vi klarte også å 
ha ulike målgrupper på søndagene. Særlig 
bra ”Farmen”-dag med Bygdekvinnene og 
Eventyrdag med Anne Margrethe Vikeså, 
Anne Rita og Trond Gudmestad. 


 


       
  Olaug Bollestad på markering av 100-års- 
        jubileumet for allmenn stemmerett 


 


 
 
 


       
             Askeladden og de gode hjelperne 


 
 
Utfordringer og målsettinger for 2014  
• Fortsatt godt samarbeid med ulike 


organisasjoner og lag i kommunen til felles 
beste, m.a. kirken, idrettslaget, Pittergarden/ 
Klangfeel, Bygdekvinnelaget og kulturskolen 


• Få idrettsforumet i gjenge 
• Markere grunnlovsjubileumet i 2014 
 
 


       
   Karen Solberg på vokal og trommer under UKM 


 
 







Årsmelding Bjerkreim kommune 2013 


  
 Side 13 


 
 


Biblioteket 
 
Hovedmål og resultat i 2013 
• Det totale utlånet har gått litt ned. Ikke 


uventet er barn / ungdom fortsatt den største 
lånegruppen. 


• Besøkstallet er også gått litt ned, men tallet 
baseres kun på stikkprøvemålinger 


• Fjernlånet (innlån fra andre bibliotek / 
depotbiblioteket) er fordoblet fra fjor, spesielt 
lån av pensum / faglitteratur 


• Transportordningen som kom i gang høsten 
2011 og som bringer fjernlånsbøker mellom 
bibliotekene, fungerer veldig godt. Det vil 
spare oss for portoutgifter etter hvert som 
fjernlånet øker, og ikke minst er den arbeids-
besparende. 


• Kassering av eldre, uaktuell, ikke utlånt - 
såkalt ”død” litteratur og ”hyllefyll” er godt i 
gang. Tidkrevende, men helt nødvendig, for 
hyllene er overfylte. 


• P.g.a. kutt i budsjettet ble lørdagsåpent 
avviklet f.o.m. februar 


• Kjøp av bl.a. filmer ble nedprioritert 
• Kom i mål budsjettmessig 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
Utfordringer og målsettinger for 2014 
• Magasinplassen er alt for liten. Det er 


ønskelig å ta vare på diverse litteratur som 
ikke nødvendigvis trenger å stå i hyllene, til 
det trengs magasinplass. 


• Fortsette kasseringsjobben for å skape mer 
oversikt og ”luft” i hyllene. Resultat fra andre 
steder viser at utlånet da ofte tar seg opp. 


• Generelt er lokalene for trange. Skulle hatt 
mer plass til for eksempel utstillinger. 


• Ytterligere budsjettkutt for 2014 går hardt ut 
over bok- og annet mediekjøp 


• Øke utlånet 
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Kulturskolen 
 
Hovedmål for 2013 
• Kulturskolen har hatt et godt arbeidsår med 


stabilt personale, lite fravær og stor innsats 
fra både lærere og elever 


• Pr. 1. september hadde kulturskolen 230 
elevplasser. Av dette var 170 elever på 
musikkundervisning, og 60 på andre kunst- 
og kulturuttrykk. 


• Hovedmålet har vært undervisning og fokus 
på elever. Tilrettelegging for best mulig 
utvikling for elevene og at de får opptre flere 
ganger. 


• Det er mange utenom kulturskolen som 
bruker/leier kulturbanken. Vi har hatt utleie til 
forskjellige selskap, fødselsdager, 
konfirmasjoner og barnedåp. Ungdomslaget, 
ungdomskoret, Bjerkreim brassband, bruks-
kunstforeningen, seniordansen og diverse 
band og foreninger leier kulturbanken regel-
messig. 


• Etter 4 års drift i kulturbanken viser det nå 
en del slitasje på bygget. Særlig viser det på 
parketten i banksalen. Vi må nok regne med 
litt utgifter til vedlikehold i de kommende 
årene. Instrumentene må også skiftes ut. 


 
 
Viktige vedtak i 2013 
• Regjering innførte i 2013 en kulturskoletime 


som ble knyttet til SFO. Vi har hatt dette 
som et tilbud for 1. klassingene som går på 
SFO på begge barneskolene. 


 
 


       
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Resultat i 2013 
• Kulturskolen har slitt med å holde 


budsjettene tidligere år. Dette året har vi 
klart å få et lite overskudd. 


 
Utfordringer og målsettinger for 2014  
• Et av målene for kulturskolen er at vi alltid 


skal være i utvikling. Det er viktig å være 
nyskapende og kritiske til det vi holder på 
med. Budsjettet setter en liten stopper for 
denne utviklingen og vi har konsentrert oss 
om å opprettholde driften. 


 
 


       
 
 
En gladnyhet i 2013 
Også dette året har vi spilt inn en Jule-CD. Alle 
som ønsker å være med på innspilling får 
anledning til det. Vi har også laget en kalender 
som elevene i kunstgruppa har laget bildene til. 
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Skjeraberget barnehage 
 
Hovedmål for 2013 
• Målet for prosjektet på våren var å utforske 


de forskjellige kulturene vi har i barnehagen. 
Vi hadde barn og ansatte med en fot i Brasil, 
Tyskland, Polen, Indonesia, Sverige og 
Norge, som vi ønsket skulle være stolte av 
hvem de er, og dele kunnskapen sin. 


• Målet for prosjektet på høsten var å la barna 
få en opplevelse av naturen som lekeplass. 
Vi ville ha fokus på glede og lek og 
muligheter.  


 


          
 
Viktige vedtak i 2013 
• Virksomhetene fikk høsten 2013, i oppdrag 


å kutte sine driftsutgifter med 6 % for 2014. 
Vårt forslag var å kutte en stilling som 
pedagogisk leder.  


• Vi fikk 6 ekstra plasser i fjor for at vi skulle 
utnytte leke og oppholdsarealet best mulig. 
Da krevde barnehageloven en økning i 
pedagog-normen på en full stilling. 6 plasser 
på en pedagog med kapasitet til å ta 
ansvaret for 18 plasser, var ingen god 
økonomisk løsning.  


 
Resultat i 2013 
• Både vårens og høstens prosjekter skapte 


stort engasjement og gav barn og voksne 
mange gode opplevelser og mye god læring. 


• Økonomisk fikk vi en utfordring da vi gikk fra 
full barnehage på våren til en barnehage 
med ledig plass på høsten. Ledige plasser 
betyr manglende inntekter. Det løste vi ved 
å låne ut en av pedagogene våre til et 
vikariat i Røysekatten.  


 
 
 
 


 
 
 
 
Utfordringer og målsettinger for 2014  
• Målet for våren 2014 fra årsplanen 2013-


2014, er å bli kjent med Alf Prøysen som 
ville ha blitt 100 år nå i 2014.  


• Våren 2014 er barnehagen full igjen. Vi har 
tatt inn nye søkere gjennom hele året.  


• Til hovedopptaket 2014 fikk barnehagene 
færre søkere enn i fjor. Skjeraberget fikk like 
mange som i fjor, men det er ikke nok til å 
fylle opp alle våre 54 plasser fra høsten.  


• Barnehagen har en stor fysisk utfordring. 
Kjøkkenet er 15 år gammelt og trenger en 
kraftig renovering. Slik det er nå, sliter folk ut 
rygger og armer på tre oppvasker til dagen 
med en stimer som står på gulvet. 


 
En gladnyhet i 2013 
Vi hadde et ekstra prosjekt våren 2013. Et 
solidaritetsprosjekt i regi av FORUT. Vi ble kjent 
med Lines og de andre barna i landsbyen 
Bawatele og avsluttet med en kombinert 
kafé/basar der vi solgte barnas kunstverk, u-
landsvarer og mat. Foreldrene stilte opp og det 
ble mye penger til barna i Afrika. Dette kan lett 
bli en ny tradisjon. 
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Røysekatten barnehage 
 
Hovedmål for 2013 
• Målet for Røysekatten er at vårt arbeid skal 


kjennetegnes av kvalitet gjennom 
samhandling, kompetanse, arbeidsglede, 
tydelighet og tilfredse brukere. Vi ønsker å 
være den UNIKE barnehagen; Undrende, 
Naturbruk, Iderik, Kjærlig og Engasjert. 


• Lek og all dens gode ringvirkninger har fra 
høsten av vært hovedtemaet i det pedagog-
iske arbeidet 


 


               
 
 
Viktige vedtak i 2013 
• Vi ansatte en pedagogisk leder og to 


assistenter i 100 % stillinger. Dette fordi nye 
barn kom til og vi åpnet en avdeling til som 
tidligere hadde stått tom. 


• I økonomiplanen for Bjerkreim kommune 
2014-2017 har de kommunale barnehagene 
fått redusert rammene med 6 % 


 
Resultat i 2013 
• Litt vanskelig situasjon personalmessig, med 


så store kutt i driften 
• Barnehagen kom ut med et negativt resultat 


på kr 300.233. Resultatet skyldes i stor grad 
større utgifter til lønn på grunn av 
ansettelser av personell høsten 2013. Disse 
midlene lå ikke inne i budsjettet for 2013. 
Det ble i tillegg budsjettert med for høy 
brukerbetaling i forhold til det som ble 
innbetalt. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


       
 
 
Utfordringer og målsettinger for 2014  
• Ha fokus på nærvær, og dermed å redusere 


fravær og sykemeldinger, som dette året har 
vært høyt. 


• Utfordring å drive forsvarlig barnehage når 
driften er kuttet så mye at det ikke er 
økonomisk mulig å sette inn vikarer ved 
fravær. 


• Til hovedopptaket 2014 fikk barnehagen i 
kommunen færre søkere enn før. 
Barnehagen tar dermed inn barn 
kontinuerlig i forhold til den bemanningen 
som er ansatt pr. i dag. 


• Pedagogisk vil vi jobbe videre med lek, og 
ha fokus på omsorg og voksenrollen i lek. 


 
En gladnyhet i 2013 
Spesialpedagogstilling i 100 %, dekker det 
spesialpedagogisk behovet. 
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Vikeså skule  
 
 
Hovedmål for 2013 
• Skape teamfølelse og styrke samholdet i 


personalet 
• Rydde tid til utviklingsarbeid, spesielt innen 


klasseledelse 
• Gjennomgå alle læreplaner, slik at en sikrer 


at de lokale læreplanene bygger på 
kunnskapsløftet 


• Heve elevenes kompetanse, særlig innenfor 
de grunnleggende ferdighetene 


 
 
Viktige vedtak i 2013 
• Skolen ble med i det nasjonale prosjektet 


”Bedre læringsmiljø”. Prosjektet går over tre 
semester og avsluttes desember 2014. 


• Kutt i driftsbudsjett (6 %) 
• Sammenslåing av klasser på barnetrinnet – 


effektivisering 
 
 
Resultat i 2013 
• Skolen får gode tilbakemeldinger fra 


veilederne i prosjektet ”Bedre læringsmiljø” 
• Mange hjem og FAU gir uttrykk for at Vikeså 


skule gjør en god jobb med elevene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fra markering av FN-dagen 
 
• Gode resultater på trivselsundersøkelser og 


kartleggingsprøver som er avholdt 
• Resultat på nasjonale prøver, standpunkt-


karakterer og eksamenskarakter er i tråd 
med tidligere år, verken dårligere eller bedre 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Utfordringer og målsettinger for 2014  
• Arbeide systematisk med utviklingsarbeid i 


personalet 
• Arbeide systematisk med et godt 


psykososialt miljø for elevene 
• Styrke samarbeidet mellom hjem og skole 
• Effektivisere organisasjonen, slik at de 


budsjettkravene som er lagt blir nådd. Dette 
samtidig som elevene skal få en trygg og 
god skolehverdag. 


 
 
En gladnyhet i 2013 
Nytt barneskolebygg med spesialrom og lokaler 
for ansatte stod klar til bruk på slutten av året 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nytt skolebygg som huser hele barneskolen 
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Bjerkreim skule 
 
Hovedmål for 2013 
• Heve elevene sin kompetanse med særlig 


vekt på de fem grunnleggende ferdighetene 
• Videreutvikle skolen sin vurderingspraksis 


og gi best mulig tilpasset undervising 
 


       
 
Viktige vedtak i 2013 
• Skolen ble med i det nasjonale prosjektet 


”Bedre læringsmiljø” fra høsten av. 
Prosjektet går over tre semester fra høsten 
2013 til ut 2014. 


 
Resultat i 2013 
• Skolen hadde også i 2013 gode resultater 


på nasjonale prøver med en score på lands-
gjennomsnittet. 


• Arbeidet med å gjenskape iver og stå på 
vilje er et tungt og krevende arbeid. En ser 
likevel at deltagelsen i prosjektet ”Bedre 
Læringsmiljø” er positivt og gir energi. 


• Videreutvikling av skolens vurderingspraksis 
ble utsatt til 2014. 


 
Utfordringer og målsettinger for 2014  
• Heve elevene sin kompetanse med særlig 


vekt på de fem grunnleggende ferdighetene. 
• Videreutvikle skolen sin vurderingspraksis 


og gi best mulig tilpasset undervising. 
• Gjennom deltagelse i prosjektet ”Bedre 


læringsmiljø” øke skolens kompetanse i 
hjem/skole samarbeid, klasseledelse og 
vurdering. 


• En utfordring blir også å få gi elevene et 
godt og forsvarlig tilbud på tross av 
budsjettmessige nedskjæringer.  


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Gladnyheter i 2013 
• Skolen fortsetter å markere seg med gode 


matematikkresultater. På en pilotering av 
læringsstøttende prøve i grunnleggende 
ferdigheter i regning deltok over 1300 elever 
i 7. klasse. Resultatscore for disse var 61 %. 
Tilsvarende score for vår 7. klasse var 76 %.  


 


       
 
• Fornyelse av skolekjøkkenet ble ferdigstilt. 


Elever og lærere er godt fornøyd med 
resultatet. 
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Levekårsavdelingen 
 
Hovedmål for 2013 
• Tilrettelegge tjenestene innenfor levekår, slik 


at mottakerne av tjenestene blir i stand til å 
leve et så godt liv som mulig 


• Medvirke til at barn og unge får trygge 
oppvekstvilkår 


• Fremme økonomisk og sosial trygghet, 
bedre levekårene for vanskeligstilte, 
medvirke til økt likeverd og likestilling og 
forebygge sosiale problem 


• Arbeide for at barn og unge og deres 
familier får et fullverdig og helhetlig 
tjenestetilbud 


• Flere på arbeid og i aktivitet, samt færre på 
stønad 


• Helse i alt vi gjør 
• Aktive og trygge lokalsamfunn, samfunns- 


og arealplanlegging 
• Støttende miljø for psykisk helse 
• Forebygging fremfor behandling 
• Fremme folkehelse gjennom trivsel og gode 


sosiale og miljømessige forhold 
• Styrke folkehelsearbeidet, samt tilby helse 


og omsorgstjenester opp til spesialist-
tjenestenivå i nærmiljøet, i samsvar med 
LEON-prinsippet (laveste, effektive 
omsorgsnivå) 


• Organisere og bygge ut de samlede helse- 
og omsorgstjenestene, slik at innbyggerne 
kan bo hjemme så lenge som mulig, og har 
trygghet for at de får hjelp når de trenger det 


• Medvirke til at den enkelte får mulighet til å 
leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 
meningsfull tilværelse i fellesskap med 
andre 


• God pasientbehandling, kort ventetid, 
fullverdige allmennlegetjenester. Oppfølging 
av samhandlingsreformen. 


 
 
Viktige vedtak i 2013 
• Kommunal fysioterapeut startet i 50 % 


stilling fra nyttår og utvidet til 100 % fra 
september 


• Omsorgstjenesten er styrket med en stilling i 
tilknytning til helg 


• Fra oktober ble det styrket ytterligere med 
80 % stilling tilknyttet kveldsvakter 


• Det er for 2013 tilført 2,2 mill til styrking av 
tiltak for ressurskrevende brukere 


• Folkehelseplan for Bjerkreim 2013-2017 ble 
vedtatt 


 
 


 
 
• Både legekontoret og fysioterapitjenesten 


flytter opp i Bjerkreimshallen fra 2014. 
Begge legene skal drive privat. 


• Ferdigstilt utredning for ombygging av 
omsorgssenteret med kostnadskalkyler. Det 
er ikke fattet endelig beslutning om hvilke 
tiltak som skal iverksettes. 


 
 
Resultat i 2013 
 
Barnevernet 
• Barnevernstjenesten i Bjerkreim har saker 


med samme innhold som forrige år. Vold, 
seksuelle overgrep, omsorgssvikt, alvorlige 
familiekonflikter, psykiske lidelser, 
atferdsproblematikk hos barn/ungdom, rus, 
kriminalitet hos både ungdom og foreldre. 


• Problematikken i barnevernssaker er både 
sammensatte og komplekse. Hjelpetiltak 
som er mest brukt er tiltak i og utenfor 
hjemmet. De fleste hjelpetiltakene er 
endringsorienterte med fokus på resultat. I 
de mest komplekse og alvorlige barneverns-
sakene iverksettes sakkyndig utredning. 


• Barneverntjenesten hadde et betydelig 
overforbruk i forhold til budsjetterte midler. 
Overforbruket skyldes i stor grad en økning i 
antall omsorgsovertagelser, bistand fra 
private konsulenter i tiltaksarbeid og mer 
omfattende hjelpetiltak i hjemmet. 


• Barnevernstjenesten mottok 57 bekymrings-
meldinger, mot 50 i fjor 


 


     
 
NAV 
• Kvalifiseringsprogram for personer med 


vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne 
• Tallet på sosialhjelpsmottakere var 42, mot 


38 i fjor 
• Få er langtidsmottakere, de fleste er på 


supplerende ytelser 
• Det er kjøpt gjeldsrådgivning til syv 


personer, mot 10 i fjor 
• Ingen har deltatt i introduksjonsprogrammet, 


en deltok i fjor 







Årsmelding Bjerkreim kommune 2013 


  
 Side 20 


 
Helsetjenesten 
• Helsestasjonen. Stabil personalsituasjon, 


bortsett fra ny jordmor, da forrige jordmor sa 
opp stillingen 


• Født 39 barn i 2013, mot 37 i fjor 
• Helsesøstrene koordinerer i dag 20 


ansvarsgrupper, og er koordinator for 11 
individuelle planer 


• Barnevern, fysioterapi- og tannhelse-
tjenesten deltar i barselgrupper 


• Følger veileder for helsestasjons og 
skolehelsetjeneste, tilbyr alle konsulta-
sjoner, samt ekstrakonsultasjoner 


• Etablert godt samarbeid med kommune-
fysioterapeut om oppfølging av barn 


• Startet med å gjennomføre 4-års-
konsultasjoner i barnehagene 


• Startet å arrangere foreldrekurset COS 
(circel of security), sammen med barne-
vernstjenesten 


 


       
 
• Bjerkreim legekontor har i 2013 hatt samme 


personalet som før. Legekontoret har stabilt, 
jevnt stigende tall på listepasienter (2258 i 
januar 2013, og 2348 i januar 2014).  


• Legekontoret har i mange år hatt turnuslege, 
og fortsetter med dette. Legekontoret har 
dag-legevakt alle hverdager 08-16 og deltar 
i den interkommunale legevakten utenom 
kontortiden.  


• Legekontoret forbereder flytting til 
Bjerkreimshallen i mars 2014 


 
• Fysioterapitjenesten fikk fra1. juli økt opp 


med 40 % tilskudd til to hjemler på 80 %  
• Hovedarbeidet til den private fysioterapi-


tjenesten er rehabilitering av voksne og 
eldre i Bjerkreim kommune. Området barn 
og institusjon ligger under kommunal 
fysioterapi, og er dekket av 100 % 
kommunal stilling.  


• Det har blitt utført 2822 behandlinger fordelt 
på 138 personer, 76 kvinner og 62 menn. 
680 mer enn i fjor. 96 % var innbyggere i 
Bjerkreim, 4 % fra andre kommuner. 
Aldersstatistikken viser at 40 % er i 
aldersgruppa 40-59 år, 16 % i gruppa 70-79 
år, 10 % i gruppa 80+, resterende fordelt 
jevnt på den voksne gruppa. 


Diagnosestatistikken viser at hovedgruppen 
er innenfor muskel- og skjelettproblematikk, 
35 % med artrose, hovedsaklig hofte- og 
kneledd, 15 % skulder, 10 % ryggplager og 
10 % nakkeplager. Videre er diagnosene 
fordelt jevnt på ortopedi, nevrologi, 
revmatologi og alvorlig lungesykdom. 


• Fast ansatt fysioterapeut sa opp tilskuddet 
sitt fra 31.12.2013 og dette er blitt utlyst. Ny 
fysioterapeut vil starte på nyåret.  


• Fysioterapien ser fram til å starte i nye 
lokaler i Bjerkreimshallen i januar 2014 


 
 
Omsorgstjenesten 
• Omsorgstjenesten hadde et underforbuk på 


kr. 745.000 (ansvar 340 og 341) for 2013 
• Underforbruket har sammenheng med 


høyere inntekter enn forventet knyttet til 
brukerbetaling samt reduserte personal-
kostnader som følge av bruk av vikarer som 
har lavere ansiennitet enn personalet som er 
ute i permisjon, samt mindre forbruk i 
administrative stillinger som følge av 
permisjon. 


• Tjenestene innenfor omsorgstjenesten 
hadde følgende aktivitet i 2013: 
o Institusjonsplasser langtid: 25 plasser 
o Avlastning/kortid i institusjon: 4  
o Hjemmesykepleie: 65 stk 
o Praktisk bistand (hjemmehjelp): 41 
o Psykisk helsetjeneste: 80 stk 
o Støttekontakt/avlastning: 25 stk 
o Omsorgsboliger/trygdeboliger: 19 stk 
o Røyslandstunet: 7 stk 
o First responder: 42 oppdrag 
o Liggedøgn SUS: 3 døgn   


 
Samhandlingsreformen gir fremdeles omsorgs-
tjenesten utfordringer med tanke på mottak av 
pasienter på kort varsel. Det oppleves også et 
stort behov for å ha et kompetent personale 
som har den nødvendige faglige kunnskapen til 
å møte utfordringer med stadig sykere 
pasienter. Samtidig har omsorgstjenesten et 
personale som er fleksibelt, i stand og villig til å 
ta utfordringer. De fysiske betingelsene ved 
institusjonen er vanskelige med hensyn til å 
kunne benytte riktig arbeidsmetoder. Det er nå 
kommet pålegg fra Arbeidstilsynet om å gjøre 
en risiko- og sårbarhetsanalyse med dertil 
tilhørende tiltak for å redusere de belastningene 
som personalet utsettes for. Rapporten med 
forslag til tiltak skal være ferdig 1. april 2014. 
Det vil bl.a. være behov for omorganisering av 
tjenesten, ressurstilføring av personell og 
opplæringsplaner. Opplæringsplaner er allerede 
iverksatt. 
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Omsorgstjenesten har i dag flere personer som 
ønsker plass ved institusjonen. Det er særlig 
utfordringer knyttet til demente. Demens-
avdelingen er for tiden fullt belagt, men det vil 
kunne avhjelpe vesentlig på behovet for 
institusjonsplasser å iverksette dagsenter for 
denne gruppen snarest. 
 
Psykisk helsetjeneste gir omfattende oppfølging 
av unge med diagnoser knyttet til Asberger og 
ADHD. Flere av disse vil trenge oppfølging i 
bolig og arbeid i årene fremover. I 2013 har 
også behovet for omfattende hjelpetjenester 
over personer med store psykiske vansker økt. 
De vektlegger å ha et lavterskeltilbud og får 
dermed et høyt antall brukere. 
 
Funksjonshemmede er som for i fjor et svært 
presset område. Det er kun avsatt 15 % stilling 
til å følgje opp brukere, deres familier og 
støttekontakter. Tjenesten har heller ikke noe 
døgn/miljøarbeidertjeneste for denne gruppen, 
noe som er problematisk og vil være en stor 
utfordring for kommunen i de kommende årene. 
Avdelingen driver i nært samarbeid med psykisk 
helsetjeneste. 
 
Omsorgstjenesten har fra tid til annen brukere 
med svært omfattende hjelpebehov. Da 
kommunen ikke har døgntilbud til gruppen selv, 
vil man ofte måtte kjøpe tjenester fra andre. 
Utgiftene er langt på vei umulige å forutse ved 
budsjett-behandlingen. Likevel er det viktig med 
tilstrek-kelig og riktig ressursinnsats i en 
etablerings-fase av slike tiltak da dette ofte vil 
kunne forebygge større og langvarige utgifter. 
Dette fordi man får gitt tilstekkelig med faglig 
innsats som dermed bidrar til en bedret 
fungering. I motsatt fall vil man kunne få 
langvarige konsekvenser som vil medføre et 
stort hjelpe-behov over flere år, kanskje også 
flere ti-år. Både menneskelige og økonomiske 
perspektiver tilsier at det er nødvendig med en 
stor innsats på disse områdene selv om de 
medfører store økonomiske utfordringer for 
organisasjonen. 


              
 


Fysioterapeuten har bidratt vesentlig til at 
rehabiliteringsarbeidet har fått en nødvendig 
styrking. Gjennomfører trening både av institu-
sjonsbeboere og hjemmeboende pasienter. 
 
 


Utfordringer og målsettinger for 2014  
• Implementere folkehelseplanen 2013-2017 i 


alle planer og aktiv behandling 
• Etablere Vertskommuneavtale om nødnett / 


legevaktstelefon mellom Eigersund, 
Bjerkreim, Sokndal, Lund (deltakerkom-
muner) og Hå kommune (vertskommune) 


• Etablere øyeblikkelig hjelp-seng 
• Fortsette med foreldrekurs COS 
• Fortsette med 4-års-konsultasjon i barne-


hagen 
• Gjennomføring av omlegginger i omsorgs-


tjenesten for å redusere fysiske belastninger 
og gjøre oversikten for personalet større 


• Videreføre kompetansebygging for å møte 
utfordringer i tiden fremover, bl.a videreut-
danning innenfor kreftsykepleie, rehabili-
tering og akuttsykepleie. Med reduserte 
midler til kompetansebygging er dette en 
utfordring. 


• Forarbeid for iverksetting av dagsenter for 
demente fra 01.01.2015 


• Styrking av arbeidet for gruppen personer 
med nedsatt funksjonsevne, bl.a. med bolig 
og miljøarbeidertjeneste 


 


       
 
Gladnyheter i 2013 
• Startet med foreldrekurs COS, med gode 


tilbakemeldinger fra foreldregruppen 
• First Responder utdanningen er nå utvidet 


slik at 19 sykepleiere har denne 
utdanningen 


• Det er gitt bidrag på til sammen kr. 220.000 
fra organisasjoner og næringsliv til innkjøp 
av akuttutstyr til First Responder ordningen. 
Utstyret kjøpes og opplæring gis i 2014. 


• Omsorgstjenesten har fra 2013 begynt med 
brannforebyggende kartlegging hos brukere 
av hjemmesykepleie. 
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LMT - teknisk  
 
2013 har vært et aktivt år for LMT-avdelingen.  
I tillegg til at avdelingen har behandlet et relativt 
stort antall bygge- og plansaker, har det vært 
arbeidet med flere større investeringssaker.  
Av større prosjekter kan nevnes gjenoppbygging 
av Vikeså skule og opparbeiding av infrastruktur 
i Røysland industriområde.  
 
Hovedmål for 2013 
• Opprettholde kapasitet og kompetanse for å 


holde god kvalitet på de tjenester avdelingen 
gir 


• Opprettholde god økonomikontroll 
• Legge frem kommuneplanens arealdel til 


andregangsbehandling 
• Legge fram kommunedelplan for Vikeså til 


andregangsbehandling 
• Ferdigstille nye Vikeså skule 
 
Viktige vedtak i 2013 
• Kommunedelplan for Vikeså ble vedtatt 
 
Resultat i 2013 
• Målene som ble satt for 2013 er i all 


hovedsak nådd. Første delmål (Kapasitet og 
kompetanse) er et kontinuerlig mål, som 
man i 2013 i all hovedsak innfridde. 


• Økonomikontrollen har også i 2013 vært god 
• Kommuneplanens arealdel har vært utlagt til 


offentlig ettersyn, men målet om andre-
gangsbehandling ble ikke innfridd 


• Kommunedelplan for Vikeså ble vedtatt 
• Nye Vikeså skule ble i all hovedsak 


ferdigstilt i 2013. Noen småting samt 
sluttoppgjør gjenstod ved årsskiftet. Det 
samme gjelder opparbeiding av uteområdet. 


 
 


       
                Fem av seks ansatte i vaktmestergruppa 
 
 
 


 
Utfordringer og mål for 2014  
• Gjennomføre tilfredsstillende vedlikehold av 


veier og bygninger 
• Opprettholde god økonomikontroll både i 


drift og i investeringsprosjekter 
• Fremlegge kommuneplanens arealdel til 


andregangsbehandling 
• Ferdigstille uteområdet ved Vikeså skule 
• Levere stabilt godt drikkevann til 


kommunens innbyggere 
• Etablere et godt og forutsigbart brannvern-


samarbeid med andre kommuner 
• Gjennomføre en faglig god saksbehandling 


innenfor akseptable tidsfrister 
 
 


      


       
         Redskapsboden ved gravplassen på Bjerkreim 
 
 
En gladnyhet i 2013 
Gravplass med tilhørende redskapsbod ble 
ferdigstilt etter mange års planlegging 
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LMT - landbruk 
 
Hovedmål for 2013 
• At bøndene får de tilskuddene de etter 


regelverket har rett på; bl.a. produksjons-
tilskudd, RMP, sykdomsavløsning og SMIL-
midler 


• Få unna alle sakene innenfor en rimelig 
behandlingstid 


• Gode BU-saker til Innovasjon Norge 
• Planting av klimaskog 
• Kvalitetssikre eksisterende plantefelt 
 
Viktige vedtak i 2013 
• Det 3-årige melkeprosjektet ble forlenget 


med 2 år, og LMT-utvalget bevilget 30.000 
kr for hvert av årene 2013 og 2014. 
Fylkesmannen, Fylkeskommunen (RUP-
midler), Forsøksringen, Tine, sponsorer og 
Dalane-kommunene betaler prosjektet.  


 
Resultat i 2013 
• Jord og skog holdt seg innenfor budsjetterte 


rammer 
• En værhard vinter resulterte i dårlig 


overvintring på engarealet. Det ble mange 
søknader om tilskudd til reparasjon av eng. 
Vanskelige synfaringer med vurdering av 
skadeomfanget. 28 søknader ble godkjent. 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


    Vinter-skadet eng 
 


• Omlegging av RMP-tilskuddet med 
digitalisering av bratt areal, turstier og 
kulturminner, resulterte i mye ekstra arbeid 


• Innovasjon Norge bevilget BU-tilskudd med 
3,92 millioner til bl.a. 3 folkefjøs og 2 
sauhus. Bare Vindafjord og Hå kommune 
fikk mer tilskudd enn oss. 


• Nydyrkingsaktivitet: 13 bønder dyrka totalt 
153 da, mot 123 da i fjor 


• Budsjettkutt resulterte i at det fra 2014 ikke 
lenger blir gitt kommunalt tilskudd til 
nydyrking, grøfting eller driftstilskudd til 
Dalane Forsøksring. 


 
 


 
• Bidrog på Bondelaget og Sau og Geit sin 


Matfat-stand under Bjerkreimsmarken, med 
fokus på skoleelevene på fredagen med 
grønnsaker og quiz. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Motivet på handlenettet som ble delt ut på Marken 
 
• Det ble plantet 80 da (123 i fjor), herav 49 


da nytt skogareal 
• Ungskogpleie ble utført på 435 da (82)   
• Det ble levert ca. 1.127 m³ barskog (1.306 i 


fjor) 
• Flott prosjekt med helikoptergjødsling av 


2.546 da planteskog. Tidspunkt og nedbør i 
vekstsesongen gjorde dette til et ”best ever-
prosjekt” 


• 6 elger (10) og 84 hjorter (76) ble felt   
• Næringsfond ble gitt til oppstart av 1 nytt 


firma, og til videreutvikling av ett 
• Personalet har ikke hatt sykefravær, har 


lang erfaring, og Fylkesmannens 
landbruksavdeling er flinke til å arrangere 
samlinger og kurs for kommunene for faglig 
oppdatering  


 
Utfordringer og målsettinger for 2014 
• Gjennomføre en faglig god saksbehandling 


innenfor akseptable frister 
• Opprettholde god økonomikontroll da 


budsjettet er stramt  
• Holde aktiviteten oppe i melkeprosjektets 


siste år med bl.a. faggruppe/ 
møte, gardsbesøk og fokus på HMS-tiltak 
for innendørsmekanisering 


• Stimulere til grøfting med statlig tilskudd for 
å øke avlingene 


• Fortsette arbeidet med digitalisering av 
innmarksbeite som er godkjent som 
spredeareal 


• Skogbruksplaner for Bjerkreim er under 
utarbeidelse. Registreringen er ferdig, og en 
håper planene kommer i løpet av 2014. 


 
En gladnyhet i 2013 
Innføring av statlig tilskudd til grøfting 
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Prosjekter / Investeringer 
 


Regnskap Buds(end)
2013 2013


6000 Vikeså renseanlegg 845 000,00      -                 
6021 Næringsområde Røysland 4 494 196,80   4 500 000       
6037 Asfaltering 510 388,00      500 000          
6045 Salg av tomter - budsjett 687 500,00      -                 
6058 Kirkegårdsutvidelse Bjerkreim 1 538 139,75   500 000          
6061 G/S - veg Fv 112 1 646 184,07   -                 
6101 Vikeså skule - gjenoppbygging av småskulen 33 266 475,36 36 000 000     
6107 Røyslandsdalen 2011 125 853,50      -                 
6113 Rehab/avlastningssenger Omsorg 334 772,00      1 000 000       
6114 Røranlegg Omsorg 20 979,58       -                 
6118 Skolekjøkken - Bjerkreim skule 601 562,50      -                 
6119 Påbygg barnehage 2012 27 289,00       -                 
6129 WinMed 3 - oppgradering 10 000,00       -                 
6135 Kaldoserer Bjordal 6 373 545,40   -                 
6137 Vikeså skule - lekasje på tak 306 250,00      500 000          
6138 Kjøp av biler - pleietjenesten 639 450,00      750 000          
6144 Gang- og sykkelsti Fv 503 - Vikesdal 33 496,00       -                 
6145 Gruvekjøp i Ørsdalen 390 560,00      -                 
6146 Kjøp av andel bbl 502 467,00      850 000          
6147 Kantslåmaskin - 2013 268 750,00      270 000          


Prosjekt Prosjektnavn


 
 
6000 Vikeså renseanlegg 
Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Føringen i 2013 gjaldt utkjøp av det teknkske utstyret Tine 
hadde betalt, og som det var inngått en avtale om tilbakekjøp av. 
Renseanlegget ligger på Svelaodden, og renser avløpet fra Vikeså og Bjerkreim. 
6021 Næringsområde Røysland 
Prosjektet gjelder opparbeiding av infrastruktur, ca 250 m i forlengelsen av ”gammelt” felt, og er 
nesten ferdig. Sluttavregning og faktura for lys gjenstår. Prosjektet gjennomføres uten 
overskridelser ift vedtatt finansiering. 
6037 Asfaltering 
I 2013 ble deler av Hellandsvegen og veg til Oremoen asfaltert. 
6045 Salg av tomter 
I dette prosjektet inntektsføres salg av kommunale tomter samtidig som tilbakekjøp av 
kommunale tomter utgiftsføres på samme prosjektet. Grunnen til dette er at kommunen har 
forkjøpsrett på tidligere kjøp av kommunale tomter. Det vises her til reglementet for kommunale 
tomter. «Overskuddet» er avsatt i balanse for senere å benyttes til nedbetaling av lån. Har hatt 
vedtak om at salg av tomter uavkortet skal gå til nedbetaling av gjeld (finansieringen) av 
områdene.  
6058 Kirkegårdsutvidelse Bjerkreim 
Prosjektet gjaldt utvidelse av gravplass og bygging av redskapshus, og er ferdig. Overskridelse 
skyldes flere forhold, bl.a. grunnerverv. 
6061 Gang- og sykkelvei Fv 112 
Prosjektet gjaldt bygging av g/s-vei langs fv 112 fra Pittervegen til storafjell og er ferdig. 
6101 Vikeså skule - gjenoppbygging av småskulen 
Dette prosjektet er gjenoppbyggingen av småskolen på Vikeså skule etter brannen desember 
2010. Nytt bygg ble tatt i bruk 2013/2014 og er etter foreløpige rapporter innenfor budsjett-
rammen. 
6107 Røyslandsdalen 2011 
Føringene i 2013 (og det vil komme noen i 2014) gjelder rassikring av lekeplass og snuhammer. 
Dette er avtalt skal dekkes inn av mindreforbruk i fm opparbeiding. 
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6113 Rehabiliterings-/avlastningssenger - Omsorg 
Kostnader til utredningsrapport med forskjellige alternativer for utbygging og kostnadsoverslag 
for disse. Dette var da fremme som egen sak hvor de forskjellige alternativene ble gjennomgått 
og vurdert.  
6114 Røranlegg - Omsorg 
Utgifter som gjenstod etter 2012. Rør ble skiftet, og skiftes, men nå i påvente om at det mulig 
blir en utbygging. 
6118 Skolekjøkken - Bjerkreim skule 
Prosjektet gjaldt renovering av skolens undervisningskjøkken, og er ferdigstilt i 2013. Prosjektets 
overforbruk er dekke inn av Bjerkreim skule med overføring fra drift. 
6119 Påbygg barnehage 2012 
Føringene i 2013 gjelder noe konsulentbistand i fm garantibefaring, og noe nytt gjerde utomhus 
som ikke ble ferdig under byggingen. 
6129 WinMed 3 - oppgradering 
Restfinansiering av oppgradering av programvare. Det er holdt tilbake deler av en faktura (med 
leverandørens samtykke) da programmet hadde mangler ved leveransen og fungerte ikke 
optimalt. Dette er rette opp i, og sluttbeløpet er betalt. 
6135 Kalkdoserer Bjordal 
2013 ble et merkeår for kaklingen i Bjerkreimsvassdraget, med store endringer. Som kjent 
startet arbeidet med å prosjektere og lyse ut på anbud, arbeidet med å bygge ny kalkdoserer i 
Bjordal i 2012. I 2013 startet selve arbeidet med byggingen av dosereren i Bjordal, og strøm var 
det første som ble lagt klart slik at både dosereren og bosettingen i Bjordal ble påkoblet Dalane 
Energis nett. Kalkdosereren ble tatt i bruke til prøvedrift november 2013. Kalkdosereren doserer 
ut flytende biokalk.  
6137 Vikeså skule - lekkasje på tak 
Vikeså skule har hatt lekkasje på taket i en årrekke og det er flekkvis tettet uten stort hell. Derfor 
tok man et større område av taket som ble tekket. Kostnadsmessig holdt seg man innenfor 
budsjettet. 
6138 Kjøp av biler - pleietjenesten 
For budsjettåret 2013 ble det avsatt midler for kjøp av biler isteden for leasing av biler innenfor 
området omsorg. Det er hjemmesykepleien og hjemmehjelp som bruker disse og den årlige 
kjørelengde på bilene var avgjørende for at man gikk inn for kjøp istedenfor leie. Dette er etter 
vårt regnestykke bedre økonomi enn for leie. Leasing er en annen form for finansiering og da to 
forskjellige regnskap. Unormal høy kjørelengde gjorde det mer økonomisk å kjøpe selv da det 
ved en leasingavtale er avtalt kjørelengde og restverdi ved endt avtale. Likevel påløper det 
utgifter til drift uansett finansieringsordning.  
6144 Gang- og sykkelsti Fv 503 – Vikesdal 
Planlegging er igangsatt. Kostnader blir refundert forhåpentligvis fra fylkeskommunen når 
prosjektet er ferdig. Vi avventer løyving før større kostnader påløper. Men noe planleggings-
kostnader har påløpt også i 2014 
6145 Gruvekjøp i Ørsdalen 
Kommunen kjøpte et område av Statskog som også omfattet gruvene i Ørsdalen. Tanken er/var 
å få solgt unna deler av området tilbake til interessenter i området og da holde tilbake det som 
omfatter gruvene. Noe sikringsarbeid gjenstår og prosjektet ble ikke budsjettert med finansiering 
da videresalg skulle være med på finansiering av kjøpet.  
6146 Kjøp av andel bbl 
Dette er den andre andelen kommunen kjøper, og de kjøpes pga at det er vanskelig å omsette 
andelen på et fritt marked med regler for tildeling. Utgiftene her er kostnader på kjøp med 
tilhørende avgifter. Finansieringen skjer ved bruk av midler fra boligkontoret. Samtidig som man 
kjøpte denne er finansiering av første andel dekket fra samme fond. Dette kommer ikke frem i 
oversikt over da dette kom frem det året denne andelen ble kjøpt. 
6147 Kantslåmaskin - 2013 
Maskinen kjøpt med omdisponerte midler avsatt til LMT diverse. Formålet med kjøpet er at 
kommunen selv skal foreta kantslått, og slik redusere driftskostnadene 
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Likestilling, mangfold og tilgjengelighet 
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Redegjørelse av arbeidet med 
diskrimineringsloven 
 
Formålet i diskrimineringslova av 3. juni 2005 § 
1 lyder:  
 
”Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like 
muligheter og rettigheter og å hindre diskrimi-
nering på grunn av etnisitet, nasjonal opprin-
nelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og 
livssyn.” 
 
Kommunen har i 2013 ikke planlagt eller satt i 
verk spesielle tiltak for å fremme formålet i 
diskrimineringsloven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Redegjørelse av arbeidet med 
diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven 
 
Formålet i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 lyder:  
 
”Lovens formål er å fremme likestilling og 
likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av 
funksjonsevne, og hindre diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal 
bidra til nedbygging av samfunnsskapte 
funksjonshemmende barrierer og hindre at nye 
skapes”. 
 
Universell utforming 
Ved nybygg, eksempelvis nytt småskoletrinn på 
Vikeså skule, eller rehabiliteringer av bygg og 
anlegg ble det i 2013 tatt hensyn til krav om 
universell utforming.  
 
I arbeidet med kommuneplaner og 
reguleringsplaner er universell utforming et av 
flere forhold som skal omtales og vurderes i 
planarbeidet.  
 
Personalforvaltning 
Bjerkreim kommune har ikke en egen plan for å 
ivareta formålet i diskriminerings- og tilgjengelig-
hetsloven. Samtidig prøver kommunen etter 
beste evne å bruke de støtteordningene og 
mulighetene som finnest i organisasjonen og 
hos NAV for å legge til rette for at ansatte og 
personer med nedsatt funksjonsevne kan 
fortsette sitt arbeid i kommunen eller begynne 
med arbeidspraksis i kommunen. 
 
Kommunen tar årlig inn lærlinger med ulik 
bakgrunn. 
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Melding om etikk 
 
I tråd med kommuneloven § 48 nr. 5 skal det i 
årsmeldingen: 
 
”redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak 
som er planlagt iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard i virksomheten.” 
 
Kommunestyret vedtok i 2009 etiske retnings-
linjer for Bjerkreim kommune. Retningslinjene 
gjelder for både folkevalgte og ansatte. 
 
Gjennomgang av kommunen sine etiske 
retningslinjer er en del av programmet for 
samlinger for nyansatte.  
På grunn av få påmeldinger ble det ikke 
gjennomført samlinger i 2013. Kommunen sine 
etiske retningslinjer blir sendt ut sammen med 
ansettelsesbrev og arbeidsavtale til nyansatte.  
 
I begynnelsen av 2012 vedtok administrasjons-
utvalget rutiner og retningslinjer for avvik knyttet 
til uønskede hendelser og varsling fra ansatte. 
Kommunen har ikke mottatt varsling fra ansatte 
til sentralt ledd i organisasjonen i løpet av 2013. 
Når det gjelder avviksmeldinger, se omtale 
under kapitlet om HMS. 
 
Det er ikke planlagt eller gjennomført ytterligere 
tiltak enn det som er nevnt ovenfor med tanke 
på å sikre en høy etisk standard i virksomheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Rådmannens egenkontroll 
 
Etter kommuneloven § 23 skal 
administrasjonssjefen (rådmannen) blant annet: 
 
”sørge for at administrasjonen drives i samsvar 
med lover, forskrifter og overordnede instrukser, 
og at den er gjenstand for betryggende kontroll.” 
 
Bjerkreim kommune er en liten organisasjon 
som i stor grad har vært og er styrt av uformell 
kontroll. Det har de siste årene blitt arbeidet 
med formalisering av arbeidsprosesser og 
kontrollrutiner i tilknytning til innføring av nye 
IKT-verktøy innenfor økonomi- og 
personalområdet og mange ulike fagsystem 
knyttet til ulike tjenesteområder. Blant annet er 
det en kontroll med et felles mottak av fakturaer 
og bruk av elektroniske fakturaer som er 
gjenstand for kontroll av flere. Eksempelvis ble 
det sommeren 2013 luket ut flere regninger om 
støtte til en ideell organisasjon som oppgav 
kontaktpersoner i kommunen som ikke hadde 
gitt klarsignal om kommunal støtte. Dette ble 
stoppet i økonomisystemet og den ideelle 
organisasjonen fikk tilbakemelding om at slik 
virksomhet var uakseptabel.  
 
Bjerkreim kommune har langt igjen til at 
kommunen har et fullstendig system for 
egenkontroll av hele kommunens virksomhet. 
Manglende ressurser til ledelse og stab-/ 
støttefunksjoner og anskaffelse av nødvendige 
verktøy er en utfordring i så måte.  
 
Månedlig gjennomgår rådmannens ledergruppe 
økonomisk status og sykefravær ute i enhetene. 
Det blir rapportert månedlig til formannskapet 
om økonomisk status i tillegg til tertialrapporter 
og årsregnskap med årsmelding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







Årsmelding Bjerkreim kommune 2013 


  
 Side 29 


 


HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Kommunen iverksatte nye rutiner for varsling og 
oppfølging av avvik våren 2012. Året 2013 var 
det første hele året med nytt system for 
avviksmeldinger. Innmelding av avvik knyttet til 
HMS varierer mye mellom kommunens 
virksomheter. Pleie- og omsorgstjenestene er 
flinkest til å melde avvik. Mange av avvikene er 
knyttet til knapphet på tidsressurser.  
 
Kommunen skal i tråd med arbeidsmiljøloven 
foreta risikovurderinger av arbeidsmiljøet i 
kommunens virksomheter. Arbeidstilsynet 
gjennomførte tilsyn med pleie- og 
omsorgstjenestene høsten 2013. Kommunen 
fikk pålegg om å risikovurdere virksomheten 
med tanke på forsvarlig arbeidsbelastning for de 
ansatte og hva som kan gjøres for bedre fysiske 
forhold knyttet til ergonomi m.v. Dette er 
utfordrende i gamle bygninger med små rom og 
toaletter/bad til beboerne.  
 
Tilsvarende vurderinger må gjøres innenfor 
andre deler av kommunens virksomhet. 
Risikovurderinger kan bidra til å bevisstgjøre 
ledere og ansatte på forhold som det må tas 
hensyn til ved utformingen av det fysiske og 
psykososiale arbeidsmiljøet. Utfordringen er 
kommunens økonomiske rammer i forhold til 
behov for tilstrekkelig bemanning og større 
investeringer i det fysiske arbeidsmiljøet.  
 
En egen oversikt viser sykefraværet i 
kommunens virksomheter. Generelt er 
korttidsfraværet lavt, men enkelte virksomheter 
har utfordringer knyttet til et høyt langtidsfravær 
i perioder. Det er til dels meget krevende for 
både ledere og ansatte å forholde seg til krav og 
utfordringer ved oppfølging av sykemeldte i 
kommunen. Høyt sykefravær får direkte 
konsekvenser for tilbudet til brukerne av 
tjenestene, arbeidsmiljøet og kommunens 
økonomi. 
 
I 2013 har det vært 4 møter i arbeidsmiljø-
utvalget (AMU) og 2 møter med 
verneombudene.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Beredskap 
 
Kommunens beredskapsledelse består av 
ordfører, rådmann, kommunalsjefene; personal 
og utvikling, levekår og landbruk/miljø/teknikk, 
og leder av serviceavdelingen + andre ledere og 
ansatte ved behov. 
 
Kommunens beredskapsledelse har vært samlet 
i forbindelse med 5 hendelser/situasjoner i 
2013: 
 
1. I mai falt en brannmur under oppføring på ny 
barneskoledel på Vikeså skule ned under 
pussearbeider. En person som arbeidet i en lift 
fikk deler av brannmuren over seg. Personen 
ble heldigvis kun lettere skadet. Ulykken kunne 
fått fatale konsekvenser for arbeideren. Flere 
elever og ansatte på skolen så hendelsen. 
Disse ble fulgt opp av personer i kriseteamet. 
 
2. I oktober ble det brudd på hovedvannledning 
ved innkjørselen fra fylkesvei 503 til Risbakken. 
Det ble etablert en provisorisk vannforsyning til 
Vikesdalslia og Vikesdal via Tjødnaråsen.  
Brannvesenets tankbil ble brukt til forsyning av 
et gårdsbruk på Vikesdal. Flere boliger i 
Risbakken var uten vann i nærmere ett døgn. 
Sammenkoblingen av vannverkene på Vikeså 
og Bjerkreim gjorde at vannforsyningen i Vikeså 
sentrum, blant annet til omsorgssenteret, 
fungerte som normalt. 
 
3. I oktober omkom en eldre mann av skader fra 
en brann i en bolig på Hegelstad. 
Vedkommende hadde tjenester og utstyr fra 
kommunens hjemmetjenester. Hjemmesyke-
pleien var først på brannstedet etter varsling via 
trygghetsalarm.  
 
4. I november ble en familie på Vikeså husløse 
etter en boligbrann. Kommunen bistod familien i 
den første tiden med bolig, utstyr m.m. 
 
5. I midten av desember ble det varslet kraftig 
vindvær i Rogaland. Det ble tatt forhåndsregler i 
tråd med erfaringene fra tilsvarende situasjon i 
desember 2012.  
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Femten utvalgte KOSTRA-tall 
 
 
De utvalgte nøkkeltallene fra KOmmune-STat-RApportering kan brukes til å sammenligne Bjerkreim 
med seg selv over tid, med andre tilsvarende kommuner (gruppe 02, eksempelvis Finnøy, Rennesøy, 
Lindesnes og Etne) og landet ellers uten Oslo. Kjelde: www.ssb.no.  
Tallene for 2013 er foreløpige tall per 15. mars 2013. Enkelte tall kan avvike noe fra de endelige tallene 
som kommer i juni.  
 
 
Finansielle nøkkeltall 
 
 År Bjerkreim Referansegruppe Gj.snitt landet uten Oslo 


2008 0,6 % -0,6 % -0,6 % 
2009 -0,7 % 3,5 % 2,7 % 
2010 -0,1 % 2,2 % 2,3 % 
2011 3,7 % 1,8 % 1,7 % 
2012 2,9 % 1,5 % 2,1 % 


Netto driftsresultat 
i % av brutto 
driftsinntekter 


2013 3,7 % 2,5 % 2,4 % 
 


2008 32,4 % 64,1 % 62,6 % 
2009 45,5 % 63,6 % 62,7 % 
2010 47,6 % 67,0 % 64,8 % 
2011 46,0 % 68,3 % 65,0 % 
2012 46,5 % 66,8 % 65,3 % 


Netto lånegjeld i % 
av brutto 
driftsinntekter 


2013 49,1 % 67,3 % 75,0 % 
 


2008 6,0 % 5,5 % 5,0 % 
2009 4,3 % 5,0 % 4,6 % 
2010 8,4 % 5,0 % 4,7 % 
2011 7,4 % 4,8 % 4,7 % 
2012 7,1 % 4,8 % 5,0 % 


Disposisjonsfond i 
% av brutto 
driftsinntekter 


2013 4,8 % 5,1 % 5,7 % 
 
 
Kommentarer: 
Bjerkreim har ligger høyt prosentmessig i forhold til netto driftsresultat og driftsinntekter. Mye skyldes 
refusjonen av investeringsmomsen ført i driftsregnskapet samt andre inntekter som er av det bundne 
slaget. Her blir det endringer fra 2014. 
Ut fra tabellen ser vi også at netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene øker. Da gjeld skal betjenes 
med renter og avdrag bør ikke denne prosenten stige mer enn den har gjort fra 2012 til 2013. Likevel er 
prosenten lav sammenlignet med andre kommuner og referansegrupper. 
Bjerkreim kommune har disposisjonsfondsandel i forholdt til driftsinntekter, men med det driftsnivået 
som var i 2013 tærer dette på oppsparte midler. Faren er at bruken av disse fond går til varig drift og 
dette er noe som ikke blir anbefalt. 
 



http://www.ssb.no/
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Dekningsgrad 
 
 År Bjerkreim Referansegruppe Gj.snitt landet uten Oslo 


2008 7,6 % 9,1 % 7,0 %
2009 7,3 % 10,0 % 7,6 %
2010 9,1 % 10,5 % 7,6 %
2011 8,8 % 10,6 % 8,6 %
2012 9,0 % 10,7 % 8,6 %


Andel elever i 
grunnskolen som får 
spesialundervisning.  


2013 8,3 % 10,1 % 8,4 %
 


2008 1,8 % 3,4 % 3,6 %
2009 2,1 % 3,6 % 3,8 %
2010 2,6 % 3,8 % 3,9 %
2011 2,5 % 3,6 % 3,7 %
2012 2,5 % (-) 3,6 %


Andel sosialhjelps- 
mottakere 20-66 år i 
% av innb. 20-66 år 


2013 2,6 % 3,6 % 3,8 %


2008 3,9 % 4,4 % 4,0 %
2009 3,7 % 4,7 % 4,2 %
2010 5,4 % - -
2011 5,0 % 5,5 % 4,7 %
2012 5,2 % (-) 4,8 %


Andel barn med 
barnevernstiltak i f.t. 
innbyggere 0-17 år 


2013 5,8 % (-) 4,7 %
 


2008 12,1 11,3 9,4
2009 12,1 11,3 9,5
2010 11,8 12,0 9,5
2011 11,4 11,8 9,6
2012 11,3 12,1 9,9


Legeårsverk per 
10000 innb., 
kommunehelse-
tjeneste 


2013 11,1 12,7 10,1
 
(-) Tall ikke tilgjengelig på hjemmeside. 
 
 
Kommentarer: 
Andelen elever i grunnskolen i Bjerkreim som mottar spesialundervisning er på linje med 
landsgjennomsnittet og lavere enn for kommunegruppa som Bjerkreim tilhører. 
Andelen sosialhjelpsmottakere 20-66 år i % av innbyggere 20-66 år er markert lavere enn 
landsgjennomsnittet og kommunegruppa. Dette kan ha sammenheng med lav arbeidsledighet i 
kommunen og lavere boligpriser enn andre kommuner.  
Andelen barn med barnevernstiltak i f.t. til innbyggere 0-17 år har økt hvert år de siste årene. 
Kommunen har en høyere andel barn med barnevernstiltak enn landsgjennomsnittet, selv om 
utfordringene med barnevern gjelder de fleste kommuner. I samme periode har også innbyggertallet i 
kommunen økt mye.  
Antall legeårsverk per 10000 innbyggere har falt de siste fem årene. Dette skyldes økt folketall og 
uendret bemanning på legekontoret. Det er god tilgjengelighet på legekontoret i forhold til daglegevakt 
og andre tjenester.  
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Produktivitet/enhetskostnader 
 
 År Bjerkreim Referansegruppe Gj.snitt landet uten Oslo 


2008 10,9 12,5 14,6
2009 12,0 12,5 14,6
2010 13,8 12,5 14,8
2011 14,5 12,7 14,5
2012 12,4 12,5 14,6


Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse  
8.-10. trinn (pers.) 


2013 11,3 12,8 14,3


2008 150 073 115 312 125 313
2009 129 477 123 886 133 094
2010 140 077 - -
2011 158 310 141 675 147 860
2012 155 124 155 632 157 355


Korrigerte brutto 
driftsutg. per barn i 
kommunal 
barnehage (kr) 


2013 165 565 162 825 163 939


2008 875 621 739 060 787 798
2009 837 000 776 140 829 185
2010 895 621 809 244 841 343
2011 1 023 103 809 602 877 120
2012 1 166 414 921 681 959 213


Korrigerte brutto 
driftsutg. institusj. 
per kommunal 
plass (kr) 


2013 1 099 379 903 761 975 280
 


2008 3 585 2 928 2 560
2009 3 585 3 142 2 711
2010 3 700 3 212 2 796
2011 3 700 -  (-)
2012  3 300 4 012 (-)


Årsgebyr for 
vannforsyning (kr) 


2013 2 700 3 392 3 020
 


2008 18 dager 26 dager 34 dager
2009 18 dager 27 dager 38 dager
2010 5 dager 28 dager 40 dager
2011 * 5 dager - -
2012 ** 35 dager 40 dager 42 dager


Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid 
byggesaker  


2013 *** 21 dager (-) (-)
 
(-) Tall ikke tilgjengelig på hjemmeside.  
(*) Gjelder saker med 3 eller 12 uker frist i 2011.  
(**) Gjelder saker med 12 uker frist i 2012. I 2012 ble saker med 3 uker frist i snitt saksbehandlet innen 
11 dager.  
(***) Gjelder ett-trinnsøknader. Enkle tiltak ble behandlet innen 10 dager. 
 
 
Kommentarer: 
Gruppestørrelse 8.-10. trinn (personer): Tallene viser at gruppestørrelsen varierer fra et årskull til et 
annet. Det varierer mer i en liten kommune som Bjerkreim, enn landsgjennomsnittet og kommune-
gruppa til Bjerkreim.  
Korrigerte brutto driftsutgifter til barn i kommunale barnehager: Bjerkreim ligger noen tusen over 
landssnittet og kommunegruppa, men forholdstallene har vært jevnere de siste årene. Årlige inntak av 
barn i ulike aldersgrupper kan forklare mindre forskjeller i tallene. Kostnadsnivået i de kommunale 
barnehagene har sunket de siste par årene sammenlignet med kommunegruppa og landsgjennom-
snittet. Dette har sammenheng med tiltak som er satt inn i barnehagene for å drive mer effektivt. 
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Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon per plass: Omsorgstjenestene har en integrert 
organisasjonsmodell der det i mindre grad blir skilt mellom institusjon og hjemmesykepleie. Dette 
påvirker nok tallene for Bjerkreim noe. Samtidig har kommunen hatt noen brukere som drar opp 
kostnadsnivået noe, samtidig som det er få personer å dele kostnadene på. 
Årsgebyrene for vann går ned da man har kommet over toppen for innvesteringer og dermed har nådd 
et nivå på investeringer som betales av bruker. Antall brukere øker og dermed blir regningen lavere da 
det er flere å dele på. 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesaker: Bjerkreim ligger på landssnittet eller under i 
forhold til saksbehandlingstid. Det er gjort endringer i KOSTRA-tallene i perioden og dette kan påvirke 
tallene noe. Det er kort saksbehandlingstid på enkle tiltak i Bjerkreim.  
 
 
 
 
 
Egenbetalinger/gebyrer 
 
 År Bjerkreim Referansegruppe Gj.snitt landet utan Oslo 


2008 * 1 760 1 779 1 802
2009 1 300 1 768 1 774
2010 1 580 1 868 1 837
2011 1 700 (-) (-)
2012 1 389 (-) (-)


Foreldrebetaling 
SFO oppholdstid 
20 timer/uke (kr) 


2013 1 914 (-) (-)
 


2008 2 578 4 900 6 600
2009 2 046 7 375 5 541
2010 5 361 6 232 8 154
2011 5 511 (-) (-)
2012 6 433 7 914 9 635


Saksgebyr for 
oppføring av 
enebolig (kr) 


2013 6 550 8 307 10 202
 


2008 175 327 320
2009 250 359 337
2010 260 373 358
2011 260 389 361
2012 260 402 385


Årsgebyr feiing og 
tilsyn (kr) 


2013 210 418 400
 
* Oppholdskategorien dette året var 25 timer per uke. 
(-) Tall ikke tilgjengelig på hjemmeside. 
 
 
Kommentarer:  
Foreldrebetaling SFO: Det mangler tall fra kommunegruppa og landsnittet med tanke på 
sammenligning de siste årene. Egenbetaling i SFO har gått merkbart opp det siste året. 
Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig: Bjerkreim ligger betydelig under landsnittet og 
kommunegruppa i saksbehandlingsgebyr. 
Årlig gebyr for feiing og tilsyn: Bjerkreim kommune har sagt opp avtalen om kjøp av feietjenester fra 
Eigersund kommune og gjort avtale med privat leverandør. Dette førte til lavere gebyr fra 1. januar 
2014, som er referansetidspunktet for 2013-tallene. 
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Oversikt over kommunestyresaker 2013 
 


Saksnr Journaltittel  
001/13 Referatsaker  
002/13 Ny vurdering av forslag til feieavtale  
003/13 Vurdering av retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter  
004/13 Bruk av BMX-banen til rulleskiløype  
005/13 Kommunal lånegaranti til Bjerkreim Idrettslag knyttet til lån til 


rulleskiløypa  
006/13 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012  
007/13 Rapport fra undersøkelse av skolemiljøsaker ved Bjerkreim skule  
008/13 Søknad om dekning av utgifter - FAU ved Bjerkreim skule - arbeid for 


elevenes psykososiale miljø  
009/13 Endring av delegasjonsreglementet i forhold til opplæringsloven - 


spesielt ordningen med kommunalt klageutvalg  
010/13 Anmodning om mottak av flyktninger  
011/13 Partnerskap for folkehelse  
012/13 Kontrollutvalgets årsmelding for 2012  
013/13 Intensjonsvedtak om deltakelse i Dalane interkommunale barnevern  
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1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 


1.1 Skatteoppkreverkontoret 


1.1.1 Ressurser 


Ressursfordeling Arsverk %-andel 
fordelt 


Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 100% til skatteoøpkrevørfunksjonen i regnskapsåret 0,7 
Ressursbruk ved skBtteoppkreverl<ontoret. fordeling av årsverk - -
Skatteregnskap 0,3 43% 
lnnfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,4 57 % 
Arbeidsgiverkontroll % 
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avglftsplikti.ge % 
og. reanskaøsførerelrevisorer 
Skatteutvala % 
Administraslon % 
(Andel fordelt skal være 100 %) Sum 100 % 


1.1.2 Organisering 
Funlaljonen som skatteoppkrever er delegert til avdelingsleder .regnskap/skatt med stillingsstmrelse 70 
%. Alt arbeid i tilknytning til skatt blir utført av skatteoppkrever. Økonomisjef har ogsl tilgang til 
skatteregnskapet, og anviser på bilagfutbetalinger. 


Personen som var ansatt i denne stillingen sa opp i høst og sluttet 18.11.2013. Fra samme dato overtok 
Skatteoppkreveren i Eigersund midlertidig funksjonen som skatteopp.krever. Kommunestyret vedtok i 
sitt møte i desember at det skal innledes samtaler med Eigersund med sikte på at dette blir en permanent 
løsning. 


Stillingen somregnskapskontrollm'har stått ubemannet siden2011(1S %). 
Vi har i lenger tid jobbet med å få etablert en felles interkommunal kontrollordning. og i høst ble det 
inngått avtale mellom Stavanger kommune som vertskommune og komnwnene Hjelmeland, Rennesøy, 
Forsand, Eigersund, Sokndal og Bjerkreim som deltakere i en felles interkommunal kontrollordning. 
Avtalen ble vedtatt i samtlige kommuner i desember 2013. Ordningen vil bli etablert med 3 årsverk. 


1.1.3 Ressurser og kompetanse 
Etter slcatteoppkrcvers vurdering har kontoret tilstreklcelig ressurser og kompetanse pA hovedområdene 
skatteregnskap og innfordring. Vi bar i hele 2013 manglet ressurser på arbeidsgiverkontrollen. Det 
brukes også mye tid og ressurser pA enkeltsaker innenfor tyngre innfordring, noe som kan være ganske 
belastende. 


V ed A overføre skatteoppkreverfunksjonen til EigersWtd vil kommWten fl tilstrekkelig ressurser og 
bedre kompetanse og vil bli mi.ttdre sårbar. 
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1.2 /ntemkontro/1 
Virksomhetsplanen for 2013 er utarbeidet. Rutinebeskrivelser for kontorets virksomhet ble utarbeidet 
desember 2010, og revidert oktober 2012. Standard rutinebeskrivelser i SOFm blir også brukt. Det er 
også utarbeidet kortfattede retningslinjer for internkontroll med utskrift av aktuelle rapporter. I 2013 er 
det foretatt kontroll i henhold til retningslinjene. 
Det er i året ilcke avdekket vesentlig svikt eller avvik på dette området. 


1.3 Vurdering av skatteinngangen 


1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsiret 


I løpet av året er det innbetalt følgende: 


2013 2.012 Endring Endrl CM~ 


Al'beldsglveravglft -46499428 --42876849 -3 622 578 845% 
Personlige~ ·218 436367 -197 660435 -20715933 lO Sl% 
Selskapsskatt ·21975986 ·17319199 -4 656 787 2689% 
Renær 7875 -107932 115807 -10730% 
lnnfotdrlng 65976 -16494 82469 -50001% 


s..n ·286837930 257180109 2885702G 11"_19% 


Total skatteinngang viser en økning på 11,19%. Til sammenligning økte skatteingangen på 
landsbasis med l ,0%, men økningen i Rogaland var på 6, l%. 


Innbetalt beløp er fordelt til skattekreditorene slik: 


2.013 2012 Endrtng EndriiMI 


Fordelt til Foketrygden • arbeldsglverayglft 46499427 42876850 3622 577 8,45% 


Fordelt til FolcetJygden - medlemsavgift 59353 068 52354145 6998823 13,37% 


Fordelt til fylkeskommunen 13621641 12404291 1217 350 9,81% 


Fordelt til kommunen 63611964 58733576 4878387 8,31% 


fordelt tn Staten !c:\3 760 540 9161!947 12148 593 13,26% 
Videresending plassering melfom kommuner ·8 710 o -8710 


286837930 157980909 28857020 11,19% 


Som det framgår av tabellen er økningen i total skatteinngang på 11,19 %, mens økningen for 
Bjerkreim kommune er på 8,31 %. Utviklingen i Bjerkreim er som gjennomsnittet for 
Rogaland og noe høyere enn økningen på landsbasis. Økning i skatteitmgang ti 
primærkommunene er på landsbasis 5, 7 %, mens for kommunene i Rogaland er økningen på 
8,15%. 
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1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapslret 


l 2013 l 2012 Endring l Enclr.l% l 
ForØucldtpllktlge 


Forstlu~ og skatt .61) 919 302 -56939837 ·3979465 6,99% 
Restskatt m.11. -2 769 837 -l 799 990 -969 847 5.:1,88% 
Renter og omkostninger 77168 6 251 70917 1134,49%. 


Sum ·63 611171 ·58733576 -4878395 8,311Vo 


1.4 Skatteutvslg 


Det er i året ikke oversendt saker til behandling i skatteutvalget. 


2. Skatteregnskapet 


2.1 Avleggelse av slratteregnskapet 


AvleggeiM av tkaUeregnskapet 
Skatteoppkreveren i Bjerkreim kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2013 er ført. avstemt og 
avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Jnstruks for skatteoppkrevere 
§ 3-1. 


Ånregmkapet for 2013 følger som vedlegg til årsrapporten. og er signert av skatteoppkreveren. 


2.2 Malf}ln 


2.2.1 Margin for inntektllret 2012 


Innestående margin for inntektsåret 2012, pr. 31.10.2013 kr 21.557.245 


For lite avsatt margin for inntektsAret 2012 kr 5.188 


Marginprosent 
Prosent5abi marginavsetning: 10 %. Gyldig fra: l . 7.2006 


2.2.2 Margin for inntektsåret 2013 


Margi.navsetning for inntektsåret 2013, pr. 31.12. 2013 kr 19.692.581 


GjeJdende prosentsats marginavsetning: 


1.2.3 Kommentarer tB margillavsetDlngen 


Marginavsetningen er tilstrekkelig. 


lO % Gyldig fra: 1.7.2006 
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3. lnnfordrlng av krav 


3.1 Restanseutvildingen 


3.1.1 Totale restanser og berostilte krav 


RestanM Herav Restanse Herav Endring l Endring l 
beroetilt berostllt restanse berostilt 


Skatteart 31.12.2013 restanse 31.12.2012 restanse restanse 
31.12.2013 


31.12.2012 Reduksjon(-) Redukelon (-) 
Øknlna (+) ØkniM(+) 


Sum reltanse 
pr. slc:atteart 4769954 o 4214100 1106 545854 -1806 


Arbeid 1ft 1032023 o 1032980 o o o 
Artistskatt o o o o o o 
Forslnkelsesreoter 4016 o 2186 o 1830 o 
Forskudd98katt o o o o o o 
Fon;;kudds8katt 
oerson 336232 o 129635 o 206597 o 
Forskuddstrekk 1913105 o 1913682 o o o 
Gebyr o o o o o o 
lnnfordrinm;inntelder 33411 o 16506 o 16905 o 
Inntekt av summarisk 
fellesoDØQiør o o o o o o 
Kildeskatt o o o o o o 
Restskatt 141171 o o o 141177 o 
Restskatt peraon 1309 990 o 1129111 1806 180 879 -1806 
Sum restanse 
diverse krav 189151 o 237151 o -48 000 
Diverse krav 189151 o '87151 o -48000 
Sum restanse 
pr. skatteart 4959105 o 4461251 1806 <487 854 ·1808 
inkl. diverse krav 


3.1.2 Kommentarer til restansesltuasjonen og utviklingen i restanser 


Restanser på forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. samt Restskatt (med unntak av kr 200) gjelder ett 
selskap. Dette gjelder et NUF-selskap som ble registrert i Bjerkreim.. men som ikke skulle vært her. 
Selskapet er konkurs. 


Restanser på Restskatt person øker med kr 180.879 til kr 1.309.990. Av dette er kr 921.263 restanser 
på Restskatt 2012. Restanser på restskatt 2011 og tidligere årt som pr 31.12.2012 var pA kr 1.129.111. 
er i løpet av året redusert til kr 388.727. 


Restanser på forskuddsskatt person øker med kr 206.597 til kr 336.232. Det alt vesentlige av dette 
gjelder 2013, .kun kr 32.500 er eldre år. Det meste av dette ventes irmbetalt eller dekket ved motregning 
i produksjonstillegg i løpet de første måneder. 
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Restskatt person- siste lr 


lnnkrevlngsstatfaØkk Reetskatt 2012 R..t.skatt 2011 
31.12.2013 31.12.2012 


•ø.t•l=-t ........ b. ...., ArOit PrOIMt ...... Anllall Pt-...1: 
Sum krav 9 784907 180 a· t29 797 SD2 
Herav skjønnsllknet %av sum o o 


krav(SK) 
0,0 o o 0,0 


Rettidig Innbetalt %avSK 6370 672 407 65,11 5480688 365 6?,41 


Forsi!Nt innbetalt %av SIC- 2 183 138 135 63,94 1197 850 94 45,22 
rettl~ 


Innfordret lMa av SK- 309824 13 25,17 896 481 38 61,71 
rettidig -
forsinket 


Totalt Innbetal %av Sic 8863 634 467 90,58 7 575 019 +43 93,18 


HEraV slcjønrdcnet %avSI< o o 0,0 o o O, O 
heraY 
slcjønnslilcnet 


Ubetalte krav 921213 23 s54na 2S 


Btergltb!! krav 


S4.ln t.Pii!".OV 10 4 43 3 


Ubetalte 
Akttvi"MbMa krav- fUll 1212t3 19 554735 Z2 


_tapte krav 


Vi har hatt en liten nedgang i rettidig innbetalt og en kraftig økning av forsinket innbetalt, men samlet 
utgjør sum rettidig og forsinket irmbetalt for 2012 87.42 % av sum krav. Tilsvarende for 2011 var 
82,15%. 


Vi har op\ en kraftig nedgang i innfurdret- både i prosent og beløp. Totalt innbetalt viser nedgang fra 
93,18 i fjor ti1 90,58% i år. 


Sum aktiv restanse viser betydelig økning fra kr 554.735 i fjor til kr 921.263, mens antall skattytere er 
3 færre. Det er altså omtrent samme antall skattytere, men rcstansebe.løpet er høyere. Vi bar 3 
skattytere som samlet bar restanser pl kr 704.000. Jnnfordringstittak er iverksa~ men dette bar sA langt 
ikke resultert i innbetalinger. 


3.1.3 Reatanøer eldre Ar 


Inntektsår Sum restanse Herav økatteart 
(debet) "Rat.katt- person" 


2011 1 071 078 1870 
2010 175 302 175 302 
2009 o o 
2008-19XX 433206 


3.1.4 Kommentarer til restanser og reataDSeoppfølgingen for eldre Ar 


Restanstt vedr forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift er .kommentert overfor. Når det gjelder restanser på 
Restskatt person eldre år er dette i hovedsak 2 slc.attytere med strategi 50, som vi sliter med . 
.Restanseoppfølgingen er meget god. 
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Rapport forelda krav: 
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2013: O 
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2013: O 


Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste- forelda krav" 
dato t.o.m. 31.12.2013. 


3.2 lnnfordringens effektivitet 


3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2013 


o ikt kra Adel ultat vers - VOEOPPD res . . 
Skatteart Krav 
Restskatt person 97,0 
Forskuddsskatt person 99,9 
Forskuddstrekk 999 
Arbeidsroveravroft 995 
Restskatt {upersonlige) 99,0 
Forskuddsskatt ' -•ige) 99,9 


Innfordret restskatt av sum krav til 
innfordring siste år 700 


Oppnldd 
100,0 
100,0 
98~6 
98.6 
100,0 
100,0 


99,8 


Kontorets resultater er meget gode og innfordringen effektiv. Vi har egentlig oppnådd l 00% pl alle 
måleparametre, tatt i betraktning det ene firmaet -konkursbo - med restanse på forskuddstrekk og 
arbeidsgiveravgift. 


3.1.1 Vurderine av sammenhene mellom aktivitet og resultat 
Oppnådde resultater er et direkte resultat av aktiv oppfølging og tidlig iverksetting av innfordringstiltak. 


3.2.3 Omtale av spesielle forhold 
Ingen 


3.Z.4 Kontorets eventuelle tiltak for A bedre effektiviteten i innfordringen 
Ingen 


3.3 Sæmamskompetanse 
Særruunskompetansen er ikke benyttet i 2013. 
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4. Arbeidsgiverkontroll 


4.1 Organisering av arbeldsglverlcontl'ollen 


Se omtale under punkt 1.1.2. 


4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller 


Antall planlagte kontroller for 2013: o 


Som utgjør: O % av totalt antall leverandører av LTO i konununen. 


Antall gjennomførte kontroller 2013: O 


Som utgjør: %av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. 


Antall gjennomførte kontroller i 2012: O 


4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen 


4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen 


4.5 Samarbeid med andre kontrollaktø111r 


4.6 Gjennomførte lnfonnas}onstlltak 


Egersund, 23. januar 2014 


Vedlegg: Årsregnskapet for 2013 - signert av skatteoppkreveren. 
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sum 


SUm 


Sum 
SUmbatt 


Arsregnskap for Bjerkreim kommune 


for regnskapsåret 2013 
Avlagt etter kontantprlnalppet 


2013 


U kvider 20148 636 
Skyfdlg slcattekredltot -494890 
Skyldig andre ..o40 903 
IMesthnde margin ·19612841 
Udisponert resultat -2 


a 
AlbeidsgiW!mglft -46499428 
Personlige skatteytøe -218436367 
SelstapSC~Il -21975986 


R.enter 1ffl5 


~ring 65976 
-215137930 


Fordelt lf Folketrygden • arbeidslgivenwgft 46<t99427 
f"clrdelt til Folketrygden • ~ 59353068 
Fcrdelt tl FylkeskDmmunen 13621&U 
Fordelt tllummunen 63611964 
Fordelt tl staten 103760540 
Krav scm er ufordelt 1 
Vldelesel dng plassemg mellom kommuner -8710 


211137130 
o 


Egersund, 21 . januar 2014 


~p 
bMM ebust 
Skatteoppkrever 


ZØU 
18699555 


-667771l 
-22476 


-18009308 
·1 
o 


'"f2 876849 
·197 660 435 
-17 319199 


·107 932 
-16 494 


-2579809at 
42876850 
52354 245 
U404291 
58733 576 


91611917 
·l 
o 


l511HHI 
D 











Forklaring til årsregnskapet 


Sbtteregn.s.kapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og 
avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. 


Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden 
og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. 


Sumliojeue i årsregnskapet 


• Likvider 
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og 
eventuelt kontantbeholdning. 


• Skyldig skattekreditorene 
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i 
balansen pr. 31.12. Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til 
skattekreditorene senest lO. januar. 


Dersom dette er et positivt beløp. har skatteoppkreveren en fordring pl 
skattekredito:rene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til 
skatteopp.kreveren senest 20. januar. 


• Skyldig andre 
Dette beløpet består av u identifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er 
fordelt til skattekreditorene. 


• U disponert resultat 
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. 


• Innbetalte skatter og avgifter, Renter, lnnfordri.og 
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket 
marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, 
restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, 
ldldes.katt, samt renter og gebyrer. 


• Fordelt til skattekreditorene 
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til 
skatte.lcreditorene. 


• Krav som er ufordelt 
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatt.eregnskapssystemet 












Skatteetaten 


Kommunestyret i Bjerkreim kommune 
Postboks 17 
4389 Vikeså 


Saksbehandlar 
Anders Hansen 


Direkte tlf 
800 800 00 


Dykkar dato 


Dykkar referanse 


Vår dato 
14.02.2014 


Vår referanse 
2013/148452 


Kontrollrapport 2013 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen 
for Bjerkreim kommune· 


l. Generelt om fagleg styring og kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen 


Skatteoppkrevjaren sitt ansvar og mynde følgjer av skattebetalingsloven § 2-8, som vert utfYlt av "Instruks 
for skatteoppkrevjarar" av 8. januar 2009: 


Skattekontoret har fagleg ansvar og instruksjonsmakt over skatteoppkrevjarane i saker som vedkjem 
skatteoppkrevjarfunksjonen, og pliktar å yte rettleiing og hjelp i faglege spørsmål. Skattekontoret søkjer 
gjennom mål- og resultatstyring å leggje til rette for best mogeleg resultat for skatteoppkrevjarfunksjonen. 
Grunnlaget for skattekontoret sin styring av skatteoppkrevjarfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
styring og' oppfølging av skatteoppkreveme" av l.jannar 2014. 


Grunnlaget for skattekontoret sin kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
kontroll av skatteoppkreveme" av l. februar2011. 


Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkrevjarfunksjonen vert utøvd tilfredsstillande i høve til 
gjeldande regelverk på følgjande områder: 
• Intem kontroll 
o Rekneskapsføring, rapportering og av legging av skatterekneskapen 
• Skatte- og avgiftsinnkrevjing 
• Arbeidsgjevarkontroll 


Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkrevjarfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgåvene med 
kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen. 


Postadresse 
Njøsav~gen 2 


Besøksadresse Sentralbord 
Sjå www.skatteetaten.no eller 800 BO 000 
ring gratis 800 80 000 


6863 Leikanger Org. nr:: 991733108 Telefaks 
skatteetaten . no/send epost 51 91 73 01 
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2. Om skatteoppkrevjarkontoret 


2.1 Bemanning 


Sum årsverk til skatteoppkrevjarfunksjonen i følgje skatteoppkrevjar sine årsrapportar: 


tal årsverk 2013 tal årsverk 2012 tal årsverk 2011 
0,7 0,7 0,7 


Skatteoppkreveren for Bjerkreim (Eigersund) skriver i årsrapporten at "Personen som var ansatt i denne 
stillingen sa opp i høst og sluttet 18.11.2013. Fra samme dato overtok Skatteoppkreveren i Eigersund 
midlertidig jUnksjonen som skatteoppkrever. Kommunestyret vedtok i sitt møte i desember at det skal 
innledes samtaler med Eigersund med sikte på at dette blir en permanent løsning." 


2.2 Organisering 


Skatteoppkrevjarfunksjonen vert midlertid utført av Skatteoppkreveren i Eigersund frå 18. november 2013 
og fram til ei permanent løysing er bestemt. 


3. Måloppnåing 


3.1 Skatte- og avgiftsinngang 


Skatterekneskapen for Bjerkreim kommune viser per 31. desember 2013 ein skatte- og avgiftsinngang' til 
fordeling mellom skattekreditorane (etter frådrag for avse1jing til margin) på kr 286 83 7 929 og uteståande 
restansar2 på kr 4 959 105. Skatterekneskapen er avlagt av kommunen sin skatteoppkrevjar 21. januar 2014. 


3.2 Innkrevjingsresultat 


Vi har gått gjennom innkrevjingsresultata per 31. desember 2013 for skatteoppkrevjarkontoret for Bjerkreim 
kommune. 


Resultata viser følgjande· 
Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt av Innbetalt av 
innbetalt av krav sum krav (i%) sum krav (i %) 
iMNOK sum krav (i%) førre år regionen 


(i%) 
Restskatt personle~e skattytarar 2011 8,4 100,0 97,0 95,6 95,6 


Arbeids~jevaravgift 2012 43,8 98,6 99,5 99,0 99,9 
Forskotskatt oersonleee skatteytarar 2012 32,3 100,0 99,9 100,0 99,3 


Forskotstrekk 2012 85,8 98,6 99,9 99,2 100,0 


Forskotskatt upersonlee-e skattevtarar 2012 15,4 100,0 99,9 100,0 99,9 
Restskatt upersonlege skattytarar 2011 3,5 100,0 99,0 97,1 92,7 


1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorane 
--


2 Sum-opne-(ubetillte)-forfaln<Klebetl<r<>v-------------------







2013/148452 Side 3 av 4 


3.3 Arbeidsgjevarkontroll 


Resultat for kommunen per 31. desember 2013 viser i følgje skatteoppkrevjaren sin resnltatrapportering: 


Tal arbeids- Minstekrav Tal utførte Utførte Utført Utført Utført kontroll 
gjevarar tal kontrollar i kontrollar kontroll kontroll 2013 region (i%) 


(5%) 2013 2013 (i%) 2012 (i%) 2011 (i%) 
143 7 o 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 


Særskilte merknader til arbeidsgjevarkontrollen: I årsrapporten skriv skatteoppkrevjar at "Stillingen som 
regnskapskontrollør har stått ubemannet siden 2011(15 %). Vi har i lenger tid jobbet med å få etablert en 
felles interkommunal kontrollordning, og i høst ble det inngått avtale mellom Stavanger kommune som 
vertskommune og kommunene Hjelmeland, Rennesøy, Forsand, Eigersund, Sokndal og Bjerkreim som 
deltakere i en felles interkommunal kontrollordning. Avtalen ble vedtatt i samtlige kommuner i desember 
2013. Ordningen vil bli etablert med 3 årsverk" 


4. Kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen 


Skattekontoret har i 2013 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkrevjarkontoret for områda intern kontroll, 
skatterekneskap, innkrevjing og arbeidsgjevarkontroll. 


Det er ikkje gjeve pålegg eller tilrådingar som er gjevne etter utførte kontroller. 


5. Resultat av utført kontroll 


• Intern kontroll 


På bakgrunn av kontrollane skattekontoret har gjennomført, har vi ikkje avdekka vesentlege manglar i 
skatteoppkrevjaren sin overordna inteme kontroll. 


• Rekneskapsføring, rapportering og avlegging av skatterekneskapen 


På bakgrunn av kontrollane vi har gjennomført, finn skattekontoret at rekneskapsføringa, rapporteringa og 
av legginga av skatterekneskapen i det alt vesen !lege er i samsvar med gjeldande regelverk og gjev eit rettvist 
uttrykk for skatteinngangen i rekneskapsåret. 


• Skatte- og avgiftsinnkrevjing 


På bakgrunn av kontrollane vi har gjennomført, finn skattekontoret at utføringa av innkrevjingsarbeidet og 
oppfølginga av restansane i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk. 
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• Arbeidsgjevarkontroll 


Skatteoppkreveren har ikke gjennomført stedlige arbeidsgiverkontroller i 2011, 2012 og 2013. 
Skatteoppkreveren har derfor ikke oppfYlt sine plikter etter skattebetalingslova § 5-13 og tilhøyrande 
retningsliner gitt av Skattedirektoratet. Det er for 2014 inngått avtale hvor Stavanger kemnerkontor skal 
utføre kontroller for denne kommunen. 


6. Ytterlegare informasjon 


Skattekontoret har gjennom kontrollhandlingar i 2013 ikkje gjeve pålegg og tilrådingar som er meddelt 
skatteoppkrevjaren i rappmt. 


Det er gjennomført oppfølgingsmøte med Bjerkreim kommune og Skatt vest 9. april2013. 


en! eg helsing 


\ 
rnljot ?n Mehren 


avdelin · sf;lirektør 
Skattve{j 
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• Riksrevisjonen 
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