
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune 
Møteinnkalling 

Møtested: Møterom 2 
Dato: 01.06.2015 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 3-2015 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
14/15 Godkjenning av protokoll frå møte den 20. april 2015 
15/15 Orientering om Bjerkreim kommunes rekneskap pr. 1. tertial 2015 
16/15 Ny gjennomgang av skulemiljøet i Bjerkreim - utkast til prosjektmandat 
17/15 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2014 
18/15 Revisors uavhengighetserklæring 2015 
19/15 Statusoversikt pr. juni 2015 
20/15 Evaluering av kontrollutvalets arbeid i inneverande periode 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 20.04.2015 - 01.06.2015 
Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
4/15 13/00301-45 Melding om vedtak ang. bestilling av oppfølgingsrapport - skulemiljøet i Bjerkreim 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.988 06 776 eller på e-post 
til postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som meiner seg inhabile, må gi 
melding om dette slik at varamedlem kan kallast tinn. 

Evt. saker merka (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/ 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

14/15 Godkjenning av protokoll frå møte den 20. april 
2015 

Arkivsak-dok.  13/00050-21 
Arkivkode.  033 
Saksbehandler. Jane Døskeland Idland 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 01.06.2015 14/15 

Protokoll frå møte den 20. april 2015 vert lagt fram for kontrollutvalet til endelig godkjenning. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 20. april 
2015 

SANDNES, 04.05.2015 

Jane Døskeland Idland 
Førstekonsulent 

Vedlegg: 
Protokoll Kontrollutvalet i Bjerkreim 20.04.2015 

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

15/15 Orientering om Bjerkreim kommunes rekneskap 
pr. 1. tertial 2015 

Arkivsak-dok.  13/00137-14 
Arkivkode.  212 
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 01.06.2015 15/15 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalet skal i følgje kontrollutvalgsforskriftens § 7 gi uttale til kommunestyret om 
årsrekneskapet. Som eit ledd i dette vert det bedd om ei orientering frå kommuneadministra-
sjonen om tertialrapportane. 

Saksutredning: 
Sekretariatet har avtalt med økonomisjefen at han møter og orienterer om rekneskapet for 1. 
tertial 2015.  

Kontrollutvalet skal ikkje behandla tertialrekneskapet, men tar framlegget til orientering. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet i  Bjerkreim tar økonomisjefen sin gjennomgang av 
rekneskapet for 1. tertial 2015 til orientering. 

SANDNES, 20.05.2015 

Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

16/15 Ny gjennomgang av skulemiljøet i Bjerkreim - 
utkast til prosjektmandat 
 
Arkivsak-dok.  13/00301-46 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 01.06.2015 16/15 
 
Bakgrunn: 
I samband med oppfølging av den tidlegare rapporten om skulemiljøet i Bjerkreim frå 2013, 
fatta kommunestyret i Bjerkreim vedtak om at kontrollutvalet skulle sjå på skulemiljøet på ny 
i 2015. Kontrollutvalet ba kommunestyret om ein uttale til om dette skulle skje i 2015 eller 
2016. Kommunestyret fatta på møte den 15. april 2015 slikt vedtak: 

Kommunestyret vil halda fast ved vedtaket i K-sak 43/13: "Kontrollutvalet går inn i 
skulemiljøet på ny i 2015." 

 
Hovudfunna i den forrige rapporten var: 

• Det fattes sjelden enkeltvedtak i sakene, og saksbehandlingen tar for lang tid i flere 
saker. Også klagebehandlingen tar for lang tid.  

• Veiledning. Det ser ut til at skolen ikke har oppfylt sin veiledningsplikt i henhold til 
forvalt-ningsloven i flere av sakene. Gjennomgående synes vi skolen er veldig sene med å 
avklare hva foreldrene ønsker, og foreldrene blir sjelden informert om sine rettigheter  

• Tiltak. I flere saker har skolen satt inn tiltak for å skape et bedre skolemiljø for den 
enkelte elev. Og vi finner enkelte eksempler på at tiltakene har en positiv effekt på elevens 
skolemil-jø. Men vi har også eksempler på at tiltakene er satt inn for sent. I noen tilfeller 
ser det ut til at skolen har iverksatt tiltak og evaluert disse, uten at foreldrene har vært 
informert. Inntrykket vårt er at flere av de foresatte synes å ha lite kjennskap til hvilke 
tiltak som er satt inn, og hva som har skjedd i etterkant av henvendelsen.  

• Ulike virkelighetsoppfatninger. Gjennomgangen vår tyder på at foresatte/FAU og skolen 
har helt ulike virkelighetsoppfatninger. Dette gjelder både oppfatninger av hva som er 
fakta i den enkelte sak, vurderinger av sakene, og det gjelder den generelle oppfatningen 
av skolens håndtering av sakene. Enkelte saker synes å være temmelig fastlåste.  

• FAU mangler tillit til skolen. Gjennomgangen vår tyder på at de foresatte og FAU 
mangler tillit til skolen. Intervjuene viser ganske tydelig at de ikke har tiltro til skolens 
evne og vilje til å ta tak i skolemiljøproblemer når de oppstår. Dette tror vi skyldes flere 
forhold: Kommunens og skolens håndtering av saken som ble avgjort av Fylkesmannen, 
mangelfull og treg saksbe-handling i de nye sakene, at flere foresatte ikke opplever at 
elevenes skolemiljø bedres, lite informasjon om hva som skjer i sakene, dårlig 
kommunikasjon mellom rektor og foresatte, og kommunens klagehåndtering.  

• Positive trekk. I gjennomgangen finner vi også enkelte eksempler på at skolen har fått til, 
el-ler forsøker å få til, gode tiltak for elevene, slik at skolemiljøet bedres. Skolenes logger 
tyder også på at skolen er opptatt av elevens skolemiljø, og at man følger nøye med på 
utsatte ele-ver. Skolen opplever at mye av det de gjør og foretar seg blir tolket i verste 
mening, også i til-feller der man mener man har strukket seg langt for å hjelpe eleven og 
imøtegå de foresatte.  
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

Saksutredning: 
På forrige møte fatta kontrollutvalet vedtak om at revisor i grove trekk skulle sjå nærare på 

Kva er status pr. i dag forhold til dei tiltaka som vart påpeika i tidlegare 
undersøkingar, inkl. kontrollutvalets presiseringar ved behandling av den 
første rapporten. 

Revisor har laga eit utkast til prosjektmandat for gjennomføring av oppdraget. Her vert det 
foreslått at føremålet med rapporten skal vera å sjå nærare på korleis Bjerkreim kommune har 
følgt opp forrige rapport om skulemiljøet. 

Ut frå dette føremålet foreslår revisor at det vert sett nærare på desse problemstillingane: 

• Har oppfølgingen av forrige rapport medført endringer i skolens og kommunens
kvalitetssystem (for eksempel i form av nye rutiner og prosedyrer internt på skole eller i form
av nye samhandlingsrutiner mellom skole og skolesjef)?

• I hvilken grad følger Bjerkreim kommune opplæringslovens bestemmelser om elevenes
psykososiale miljø i konkrete saker, i tiden etter forrige rapport?

o I hvilken grad håndteres henvendelsene raskere nå enn før?
o I hvilken grad gis det informasjon til foresatte om hva som skjer i sakene? (hvordan

henvendelsen håndteres, hvilke tiltak som settes inn).
• Hvordan foregår klagebehandlingen i skolemiljøsaker, og i hvilken grad foregår den raskere

enn før?
• I hvilken grad har skolen og kommunen klart å gjenopprette tilliten i forbindelse med

håndteringen av skolemiljøsaker?

Før endelig bestilling må kontrollutvalet ta stilling til om revisors forslag til føremål og 
problemstillingar dekkjer det utvalet ønskjer å oppnå med prosjektet. Den som vil vera 
ansvarleg for utarbeiding av rapporten vil delta på møtet. Slikt prosjektet ligg føre nå, er det 
kostnadsrekna til 150 timar. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Skulemiljølet i Bjerkreim» i tråd med det forslaget til gjennomføring som 
ligg føre frå revisor, med dei presiseringar som kom fram i møtet. 

SANDNES, 05.05.2015 

Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

Vedlegg: 
Utkast til prosjektmandat 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

17/15 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00055-23 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 01.06.2015 17/15 
 
Bakgrunn:  
Kontrollutvalet ber administrasjonen om å leggja fram ein enkelt halvårlig rapport over status på 
oppfølging av politiske vedtak. Rapporten skal òg leggast fram for kommunestyret.  
 
Saksutredning:  
Sekretariatet har mottatt oversikter over de vedtak som er fatta 2. halvår 2014. Det er laga eigne 
rapportar for LMT-utvalet, levekårsutvalet, formannskapet og kommunestyret, samt ei 
restanseliste for saker som ikkje er avslutta sidan forrige rapportering. Sekretariatet har og laga ei 
oversikt over kontroll utvalets saker 2. halvår 2014.  
 
I kommunestyret sine saker er dei fleste sakene sett i verk eller under arbeid, med unntak av to 
sakar som er avslått og 1 sak som er trekt. Fleire av sakene er kommentert særskilt. 
 
Av saker vedtatt i formannskapet i perioden er de fleste sakene avslutta eller vidaresendt 
kommunestyret. Tre av sakene er avslått og 1 av desse er sendt til fylkesmannen for klage-
behandling. Status for sakene går fram av vedlegget.  
 
Når det gjeld levekårsutvalet er alle saker gjennomført eller vidaresendt andre for sluttbehandling, 
med unntak av to saker. Det går fram av vedlegget kva som er status i sakene.  
 
I LMT-utvalet er alle saker registrert som avslutta eller under arbeid.  
 
Kontrollutvalet sine saker er enten ferdigstilt/gjennomført eller under arbeid, det siste gjeld 
selskapskontroll og oppfølging av rapport. Begge er forventa lagt fram for kontrollutvalet i denne 
perioden. 
 
Liste over saker som framleis ikkje er avslutta sidan førre rapportering var ikkje mottatt ved 
utsending av sakene, og vil bli ettersendt på e-post over pinse. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2014 
til orientering. 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

SANDNES, 19.05.2015 

Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder Jane D. Idland 

Saksbehandlar 

Vedlegg: 
Samlehefte Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2014 
Restanseliste - ettersendes 

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

18/15 Revisors uavhengighetserklæring 2015 

Arkivsak-dok.  13/00280-15 
Arkivkode.  037 
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 01.06.2015 18/15 

Bakgrunn  
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig og elles ved behov gi ei skriftlig eigenvurdering til 
kontrollutvalet om oppdragsansvarlig revisors uavhengighet (Forskrift om revisjon § 15). 

Saksutgreiing  
Sekretariatet har motteke vedlagt erklæring frå revisor, som er ei eigenerklæring om revisors 
uavhengighet i forhold til Bjerkreim kommune.  

Ifølgje Kommunelovens § 79 skal den som føretek revisjon for ein kommune ikkje ta oppdrag 
for kommunen dersom revisor eller revisors nærståande har ei slik tilknyting til kommunen at 
den kan svekka revisors uavhengighet og objektivitet. I tillegg seier forskriftas §§ 13 og 14 
noko om kva for krav som skal stillast til at revisor skal vera uavhengig, og kva for 
avgrensingar som finst for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget.  

Iflg. kommentarar til forskrift om revisjon (vedl. 2 til Rskr. H-15/04) gjeld kravet til 
uavhengighet og objektivitet både revisor og revisors medarbeidarar, men kravet om 
dokumentasjon gjeld som nemnt i erklæringa bare oppdragsansvarlig revisor. Det er også 
nemnt i same vedlegg til rundskrivet at oppdragsansvarlig revisor som eit minimum skal gi ei 
årlig skriftlig eigenvurdering til kontrollutvalet om sin uavhengighet.  

Revisors erklæring om uavhengighet gis på revisors eige ansvar og skal ikkje godkjennast av 
kontrollutvalet, men tas til orientering. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet i  Bjerkreim tar revisors uavhengighetserklæring for 2015 til 
orientering.  

SANDNES, 22.05.2015 

Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

Vedlegg: 
Uavhengighetserklæring 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
Click here to enter text. 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

19/15 Statusoversikt pr. juni 2015 

Arkivsak-dok.  13/00051-32 
Arkivkode.  217 
Saksbehandler. Jane Døskeland Idland 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 01.06.2015 19/15 

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. 

Saksutredning 
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. Plan for forvaltningsrevisjon vart vedtatt av kommunestyret 
hausten 2012. 

Til dette møtet ligg det føre bestilling av ny rapport for gjennomgang av skulemiljøet i 
Bjerkreim.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt pr. juni 2015 til orientering. 

SANDNES, 04.05.2015 

Jane Døskeland Idland 
Førstekonsulent 

Vedlegg: 
Statusoversikt pr. juni 2015 

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

20/15 Evaluering av kontrollutvalets arbeid i 
inneverande periode 

Arkivsak-dok.  13/00217-40 
Arkivkode.  033 
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 01.06.2015 20/15 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalet har nå kun att eitt møte til i inneverande periode før det vert vald nytt 
kontrollutval. Sekretariatet inviterer derfor alle kontrollutvala til å evaluera den perioden som 
har gått.  

Saksutredning: 
Kontrollutvalet vert invitert til å gi tilbakemelding om erfaringar frå den perioden som nå går 
mot slutten innafor tema som: 

• Samarbeidet med kommunen (adm./politisk)
• Samarbeidet med revisor/tilsyn med revisor
• Samarbeidet med sekretariatet
• Opplæring frå sekretariatet og revisor
• Kurs/konferansar
• Budsjett- og budsjettoppfølging (kontrollutvalets budsjett, tilgjengelige midlar)
• Rapportering til kommunestyret, (rapportar, oppfølgingar, årsmelding m.v.)
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontrollar
• Regnskap og internkontroll
• Anna kontrollutvalet ønskjer å ta med

For å gjere det litt enklare, har vi lagd eit skjema (vedlegg) som kan nyttast. Det er sjølvsagt 
også høve til å ta opp tema som ikkje er nemnt i dette skjemaet. 

Det vert føreslått at sekretariatet samanfattar dei innspela som kommer fram og legg fram eit 
referat til neste møte. Kontrollutvalet vel sjølv om dei ønskjer at referatet skal vidare-
formidlast til det nye kontrollutvalet. Referatet vil også vera nyttig for oss som betener 
kontrollutvalet (sekretariatet og revisor). 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Sekretariatet samanfattar dei innspela som har kome i eit referat som vert 
lagt fram for utvalet til neste møte.  

SANDNES, 04.05.2015 

Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
Click here to enter text. 
Vedlegg:    Evalueringsskjema 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur.  10 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

Referat-/meldingssak: 

4/15 Melding om vedtak i kommunestyret ang. bestilling av 
oppfølgingsrapport – skulemiljøet i Bjerkreim 

11 
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Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Bjerkreim kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


21.05.2015/SKV 
År: 


2015 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


 
Side:  


1 av 3 


Sak:  


Prosjektmandat – skolemiljø – oppfølging av forrige rapport 


Bakgrunn 
Kontrollutvalget i Bjerkreim har i møte den 20.04.15 bedt Rogaland Revisjon om en ny gjennom-


gang av skolemiljøet. Den forrige gjennomgangen ble gjennomført i 2012/2013 og rapporten ble pre-


sentert i Kontrollutvalget den 28. januar 2013. 


 


Formålet med den forrige undersøkelsen var å finne ut om Bjerkreim kommune har fulgt opplærings-


lovens bestemmelser om elevenes psykososiale miljø i flere enkeltsaker. Bakgrunnen for prosjektet 


var påstander, blant annet fra FAU, om at Bjerkreim skole og kommunen ikke fulgte opplæringslo-


ven i skolemiljøsaker. I prosjektet så Rogaland Revisjon nærmere på behandlingen i åtte skolemiljøs-


aker ved Bjerkreim skole. Hovedfunnene fra denne gjennomgangen oppsummeres under: 


 


 Det fattes sjelden enkeltvedtak i sakene, og saksbehandlingen tar for lang tid i flere sa-


ker. Også klagebehandlingen tar for lang tid. 


 Veiledning. Det ser ut til at skolen ikke har oppfylt sin veiledningsplikt i henhold til forvalt-


ningsloven i flere av sakene. Gjennomgående synes vi skolen er veldig sene med å avklare 


hva foreldrene ønsker, og foreldrene blir sjelden informert om sine rettigheter 


 Tiltak. I flere saker har skolen satt inn tiltak for å skape et bedre skolemiljø for den enkelte 


elev. Og vi finner enkelte eksempler på at tiltakene har en positiv effekt på elevens skolemil-


jø. Men vi har også eksempler på at tiltakene er satt inn for sent. I noen tilfeller ser det ut til at 


skolen har iverksatt tiltak og evaluert disse, uten at foreldrene har vært informert. Inntrykket 


vårt er at flere av de foresatte synes å ha lite kjennskap til hvilke tiltak som er satt inn, og hva 


som har skjedd i etterkant av henvendelsen. 


 Ulike virkelighetsoppfatninger. Gjennomgangen vår tyder på at foresatte/FAU og skolen 


har helt ulike virkelighetsoppfatninger. Dette gjelder både oppfatninger av hva som er fakta i 


den enkelte sak, vurderinger av sakene, og det gjelder den generelle oppfatningen av skolens 


håndtering av sakene. Enkelte saker synes å være temmelig fastlåste. 


 FAU mangler tillit til skolen. Gjennomgangen vår tyder på at de foresatte og FAU mangler 


tillit til skolen. Intervjuene viser ganske tydelig at de ikke har tiltro til skolens evne og vilje til 


å ta tak i skolemiljøproblemer når de oppstår. Dette tror vi skyldes flere forhold: Kommunens 


og skolens håndtering av saken som ble avgjort av Fylkesmannen, mangelfull og treg saksbe-


handling i de nye sakene, at flere foresatte ikke opplever at elevenes skolemiljø bedres, lite 


informasjon om hva som skjer i sakene, dårlig kommunikasjon mellom rektor og foresatte, og 


kommunens klagehåndtering. 


 Positive trekk. I gjennomgangen finner vi også enkelte eksempler på at skolen har fått til, el-


ler forsøker å få til, gode tiltak for elevene, slik at skolemiljøet bedres. Skolenes logger tyder 


også på at skolen er opptatt av elevens skolemiljø, og at man følger nøye med på utsatte ele-


ver. Skolen opplever at mye av det de gjør og foretar seg blir tolket i verste mening, også i til-


feller der man mener man har strukket seg langt for å hjelpe eleven og imøtegå de foresatte. 


 


 


Formål 
Formålet med prosjektet er å se nærmere på hvordan Bjerkreim kommune har fulgt opp forrige rap-


port om skolemiljø. 


 







 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Bjerkreim kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


21.05.2015/SKV 
År: 


2015 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


 
Side:  


2 av 3 


Sak:  


Prosjektmandat – skolemiljø – oppfølging av forrige rapport 


Problemstillinger 
 Har oppfølgingen av forrige rapport medført endringer i skolens og kommunens kvalitetssys-


tem (for eksempel i form av nye rutiner og prosedyrer internt på skole eller i form av nye 


samhandlingsrutiner mellom skole og skolesjef)? 


 I hvilken grad følger Bjerkreim kommune opplæringslovens bestemmelser om elevenes psy-


kososiale miljø i konkrete saker, i tiden etter forrige rapport? 


o I hvilken grad håndteres henvendelsene raskere nå enn før? 


o I hvilken grad gis det informasjon til foresatte om hva som skjer i sakene? (hvordan 


henvendelsen håndteres, hvilke tiltak som settes inn). 


 Hvordan foregår klagebehandlingen i skolemiljøsaker, og i hvilken grad foregår den raskere 


enn før? 


 I hvilken grad har skolen og kommunen klart å gjenopprette tilliten i forbindelse med håndte-


ringen av skolemiljøsaker? 


 


 


Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene i dette prosjektet er i utgangspunktet formuleringene i vedtaket i Kontrollutvalget 


fra 28. januar 2013: 
 


 Saksbehandlinga må styrkast når det vert rapportert brot på skulemiljøet, slik at desse blir 


behandla i høve til lovkrav 


 Det må fattast enkeltvedtak i høve til opplæringslova § 9.a 3.ledd. (I prosjektet vil det natur-


ligvis utledes mer spesifikt hvilke føringer denne paragrafen gir) 


 Skulen må bli raskare til å handtera henvendelser, følgja desse opp og gje tilbakemelding til 


føresette. 


 Det må setjast inn tiltak umiddelbart når dette er nødvendig, og foreldra må underrettast om 


dette, samt gis vidare informasjon om evt. endringar, avslutning osv. 


 Skulen må sørgja for raskare intern klagebehandling, revisor foreslår her å delegera dette til 


skulesjefen 


 Skulen og kommunen må vurdera hjelp utanfrå i vanskelige saker. Eit hovudmål må vera å 


gjenoppretta tilliten til skulen si handtering av mobbesaker. 


 


Det kan tenkes at det blir nødvendig å legge til enkelte revisjonskriterier. Disse blir i så fall utledet 


underveis i prosjektet.  


 


 


Metode og omfang 
Undersøkelsen avgrenses til å gjelde Bjerkreim skole, og relasjonen mellom Bjerkreim skole og ak-


tuelle elever/foresatte, og mellom Bjerkreim skole og skoleledelsen i kommunen. 


 


I prosjektet vil revisjonen se nærmere på eventuelle endringer i kvalitetssystem, rutiner osv., i etter-


kant av forrige undersøkelse. Prosjektet tar også sikte på å se nærmere på Bjerkreim skoles håndte-


ring av et utvalg konkrete skolemiljøhenvendelser. Dette avgrenses til å gjelde perioden februar 2013 







 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Bjerkreim kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


21.05.2015/SKV 
År: 


2015 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


 
Side:  


3 av 3 


Sak:  


Prosjektmandat – skolemiljø – oppfølging av forrige rapport 


frem til i dag, dvs. i perioden etter forrige undersøkelse. Dersom det er fremsatt klager i perioden vil 


det også være aktuelt å se nærmere på klagebehandlingen. 


 


Det vil være aktuelt å intervjue skoleansatte og skoleledelsen i kommunen, samt FAU ved skolen og 


involverte parter. 
 


Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forutset-


tes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartleg-


ging, analyser og rapportering er ca. 150 timer. 








 


Bjerkreim kommune 
Sentraladministrasjonen 
Serviceavdelinga 
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Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Deres dato: Vår dato: 
Torunn Ivesdal Gjedrem 
Telefon:51 20 11 62 


 J.p. 15/4086 
Sak 12/800 


FA - B08  24.04.2015 


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


 
 


Melding om vedtak ang. bestilling av oppfølgingsrapport - skulemiljøet i 
Bjerkreim 
 
Viser til oversendelse av kontrollutvalgets vedtak, av 30.09.14. 
 
Bjerkreim kommunestyre har den 15.04.2015 
gjort følgende vedtak: 
 
Kommunestyret vil halda fast ved vedtaket i K-sak 43/13: "Kontrollutvalet går inn i 
skulemiljøet på ny i 2015." 
 
 
 
Hele saken ligger på nettsiden til kommunen, på følgende link: 
https://www.bjerkreim.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalposti
d=2015003344&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2576& 
 
 
Med hilsen 
Bjerkreim kommune 
 
Torunn Ivesdal Gjedrem 
sekretær/arkivansvarleg 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift. 


 
 



https://www.bjerkreim.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2015003344&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2576&

https://www.bjerkreim.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2015003344&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2576&
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 Kontrollutvalget i Bjerkreim  


Arkivkode : E: 033 
Saksnr. :  


Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 


Samarbeid med andre 


Evaluering av samarbeid med kommunen 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp.  
Punktet omfatter: Samarbeid med kommunestyret. Samarbeid med administrasjonen. Samarbeid med det 
øvrige politiske miljø.  


KONTROLLUTVALGETS EVALUERING  
 


 


Evaluering av samarbeid med sekretariatet 
Stikkord: Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør 
gripe fatt i eller følge opp.  


KONTROLLUTVALGETS EVALUERING  
 


 


Evaluering av samarbeid med revisor 
Stikkord: Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør 
gripe fatt i eller følge opp.  


KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
 
 


Opplæring/kurs/konferanser 
Opplæring av kontrollutvalget 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp.  
Punktet omfatter: Opplæringen som er gitt i kontrollutvalget knyttet til generell opplæring (2 omganger, 
forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon, habilitet m.m.).  


KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
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Kurs- og konferanser 
Stikkord: Mulighet for deltagelse på nasjonale og lokale kurs og konferanser. Kvalitet på konferansene. 
Begrensninger for deltagelse: Tilgjengelige midler/jobbsituasjon/relevans/kvalitet/annet? 


KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
 


 


Budsjett og budsjettoppfølging 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp.  
Punktet omfatter: Utarbeidelse av budsjetter herunder tilstrekkelige midler til rådighet. Oppfølging av 
budsjettet gjennom året. 


KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
 


 


Rapportering til kommunestyret 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp?  
Punktet omfatter: Årsplan og årsmelding. Oversendelse av forvaltningsrevisjons- og selskapskontrollrapporter 
til kommunestyret/bystyret. Oppfølgingssaker 


KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
 


 


Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp.  
Punktet omfatter: Arbeid med planer herunder overordnet analyse og dialog med politikere og administrasjon 
Bestillinger. Behandling av rapporter. Oppfølging av rapporter. 


KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
 


 


Regnskap og internkontroll 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp.  
Punktet omfatter: Behandling av regnskap/skatteregnskap. Oppfølging av internkontroll. Oppfølging av 
revisjonens merknader. 


KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
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Annet 


KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
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Rogaland Revisjon IKS 


Vår saksbehandler : 
Cicel T. AmTestad 


Til kontrollutvalget i Bjerkreim kommune 


Vår dato: 
21.05.2015 


Vår referanse: Side: 
l av 3 


Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet overfor Bjerkreim 
kommune 


Lov- og forskriftskrav 
I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for 
kommuner ha føtt en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jam
før merknader til nevnte bestemmelse. 


I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hve1t år, og ellers ved behov, 
avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet 
og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revi
sorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 


Følgende fremgår av kommuneloven§ 79: 


Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående 
har en slik tilknytning til revidert eller kontrolle1t virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at 
dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes 


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


b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefel
ler eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 


c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som 
nevnt under bokstav a). 


Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å sveldce tilliten til 
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor 
i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører 
ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 


Krav til uavhengighet er nærmere spesifise1i i revisjonsforskriften§ 13. 


• Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fyl
keskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved 
siden av revisoroppdraget. 


• Revisor kan ildce være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 
fylkeskommunen deltar i. 


• Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at 
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller 
på annen måte er egnet til å sveldce tilliten til den som foretar revisjon. 


Postadresse: 
Lagårdsveien 78 
4010 STAVANGER 


Besøkadresse: 
Samme 
E·postadresse: 
posi@Rogaland-revisjon.no 


Telefon: 
40 00 52 00 
Telefaks: 
51534003 


Bankkonto: 
3201.35.38262 


Virksomhets nr: 
NO 887 052 832 MVA 
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I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften 
§ 14: 


• revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 


• revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommu
nens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 


• revisor kan ildæ opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 
skattesaker etter domstolloven. 


Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 


Pkt l: Ansettelsesfor- Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Rogaland 
hold Revisjon IKS. 


Rogaland Revisjon IKS har avtale med Cicel T Aarrestad, enkeltmannsfore
tak, arg. nr. 962493785, som reviderer oppdrag etter revisorloven hvor IKS-et 
ikke kan ha oppdraget. Selskapet leier ansatte i Rogaland Revisjon IKS iht. 
egen avtale, slik at ansatte kan få relevant praksis og dermed sin autorisasjon. 


Pkt 2: Medlem i sty- Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Bjerk-
rende organer reim kommune deltar i. 


Pkt 3: Delta eller in- Undertegnede deltar ikke i eller innehar fimksjoner i annen virksomhet som 
neha funksjoner i an- kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 
nen virksomhet, som 
kan føre til interesse-
konflikt eller svekket 
tillit 


Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har slik tilknytning til Bjerkreim kom
mune at det har betydning for uavhengighet og objektivitet. 


Pkt 5: Rådgivnings- Før slike tjenester utføres, foretas det en vurdering av rådgivningens eller tje
eller andre tjenester nestens art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vur
som er egnet til å på- deringen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med 
virke revisors habili- bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ildæ utføre tjenesten. Hvert enkelt 
tet tilfelle må vurderes særskilt. 


Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiled
ning og bistand, og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revi
sjons- og kontrollvurderinger. 


Undertegnede har ikke ytt rådgivnings- eller andre tjenester ove1jor Bjerkreim 
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
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Pkt 6: Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og kontroll-
oppgaver 


Pkt 7: Opptre som 
fullmektig for den 
revisjonspliktige 


Pkt 8: Andre særegne 
forhold 


Stavanger, 21.05.2015 


Vår dato Vår referanse Side: 
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Undertegnede har ikke ytt tjenester overfor Bjerkreim kommune som hører inn 
under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 


Undertegnede opptrer ikke somfitllmektigfor Bjerkreim kommune. 


Undertegnede Jqenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til uavhengighet og objektivitet. 


Rogaland Revisjon IKS }--, // 


Ct ~ur 17 (/(4/1J!Atl 
Cicel T. AatTestad 


Revisjonsdirektør/ 
statsautorisert revisor 
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KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE 


 
PROTOKOLL 


 
 
 
Utval:  
Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 
2-2015 


Møtedato: 
20.04.2015 


Utvalssaksnr.: 
6/15 - 9/15 


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


Forfall / varamedlemmer: 
 
 


Andre tilstede: 
Skatteoppkrever Dagfinn Myklebust, Eigersund kommune (sak 9/15) 
Økonomisjef Tore Spangen, Bjerkreim kommune (sak 7/15) 
Barnevernsleder Elise Sæstad Jacobsen, Bjerkreim kommune (sak 8/15) 
Levekårsjef Alf Kjølberg, Bjerkreim kommune 
Rådmann Ørjan Daltveit, Bjerkreim kommune 
Ordfører Marthon Skårland, Bjerkreim kommune 
Oppdragsansvarlig Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 
 
 Side 


Saker til behandling 


6/15 13/00050-19 Godkjenning av protokoll frå møte 23. februar 
2015 2 


7/15 13/00048-8 Uttale til årsrekneskapet for 2014 2 


8/15 13/00053-3 Orientering frå administrasjonen - barnevern 3 


9/15 13/00049-12 Skatterekneskapet for 2014 med kontrollrapport 
frå Skatteetaten 3 


10/15 14/00005-9 Rapport selskapskontroll: Dalane Miljøverk IKS 
(DIM) 4 


11/15 13/00301-39 Sak frå innbyggjar ang. skuleskyss m.v. 4 


12/15 13/00051-29 Statusoversikt pr. april 2015 5 
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13/15 13/00301-42 
Bestilling av prosjketmandat for ny oppfølging av 
tidligere rapport knyttet til skolemiljøet i 
Bjerkreim 


5 


Referat-/meldingssaker 


2/15 13/00301-40 Notat vedr. eksterne parter og lukka møter 6 


3/15 13/00217-39 FKT-konferansen 2015 6 
 
 
 
Innkallinga vart godkjent med flg. merknad: Leiar peika på at det var for kort tid 
frå han vart orientert om saker til møtet til sakene vart sendt ut. Sekretariatet må 
senda ut orientering til leiar om saker til møtet dagen i førevegen.  
 
 
 
6/15 Godkjenning av protokoll frå møte 23. februar 2015 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 23. februar 2015. 
 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 23. februar 
2015. 


 
[Lagre]  
 
7/15 Uttale til årsrekneskapet for 2014 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim har ingen kommentarar til det framlagde 
årsrekneskapet for 2014 ut over det som går fram av revisor sitt 
oppgjørsnotat og revisjonsberetning. 
 
Kontrollutvalet vil følgje opp utvalde merknader i revisor sitt oppgjørsnotat 
hausten 2015. 
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Møtebehandling 
Økonomisjef Tore Spangen og orienterte. 


 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim har ingen kommentarar til det framlagde 
årsrekneskapet for 2014 ut over det som går fram av revisor sitt 
oppgjørsnotat og revisjonsberetning. 
 
Kontrollutvalet vil følgje opp utvalde merknader i revisor sitt oppgjørsnotat 
hausten 2015. 
 


[Lagre]  
 
8/15 Orientering frå administrasjonen - barnevern 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rådmannens utgreiing til orientering.  
 
 


Møtebehandling 
Rådmann Ørjan Daltveit, barnevernsleder Elise Sæstad Jacobsen og 
levekårsjef Alf Kjølberg orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rådmannens utgreiing til orientering. 
 


[Lagre]  
 
9/15 Skatterekneskapet for 2014 med kontrollrapport frå Skatteetaten 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tar skatterekneskapet for 2014 med 
kontrollrapport frå Skatteetaten til orientering. 
 
Saka vidaresendast kommunestyret til orientering. 


 
 


Møtebehandling 
Skatteoppkrevjar Dagfinn Myklebust deltok. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar skatterekneskapet for 2014 med 
kontrollrapport frå Skatteetaten til orientering. 
 
Saka vidaresendast kommunestyret til orientering. 
 


[Lagre]  
 
10/15 Rapport selskapskontroll: Dalane Miljøverk IKS (DIM) 
 
KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA FØLGJANDE 


VEDTAK: 
 


Kommunestyret i Bjerkreim tar selskapskontrollen i «Dalane Miljøverk IKS» 
til orientering. 
 
Rapporten vert vidaresendt styret og representantskapet for oppfølging av 
rapportens konklusjonar og anbefalingar. 
 
Styret og representantskapet gir tilbakemelding til kommunestyret via 
kontrollutvalet om korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter 
kommunestyret sitt vedtak.  
 


 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Rune Eskeland orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret å fatte følgjande vedtak 
Kommunestyret i Bjerkreim tar selskapskontrollen i «Dalane Miljøverk 
IKS» til orientering. 
 
Rapporten vert vidaresendt styret og representantskapet for oppfølging av 
rapportens konklusjonar og anbefalingar. 
 
Styret og representantskapet gir tilbakemelding til kommunestyret via 
kontrollutvalet om korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter 
kommunestyret sitt vedtak.  
  


[Lagre]  
 
11/15 Sak frå innbyggjar ang. skuleskyss m.v. 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak. 
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Møtebehandling 
Møtet vart lukka i henhold til koml. § 31 nr. 4. 
 
Rådmannen orienterte om at saka framleis er under behandling. 


 
Votering 
Kontrollutvalet sette fram slikt forslag til vedtak: 
Kontrollutvalet konstaterer at saka framleis er under behandling, og har 
ingen uttale til saka på noverande tidspunkt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet konstaterer at saka framleis er under behandling, og har 
ingen uttale til saka på noverande tidspunkt. 


 
[Lagre]  
 
12/15 Statusoversikt pr. april 2015 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoppdatering pr. april 2015 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoppdatering pr. april 2015 til 
orientering. 


 
[Lagre]  
 
13/15 Bestilling av prosjektmandat for ny oppfølging av tidlegare rapport 


knytt til skulemiljøet i Bjerkreim 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim ber revisor utarbeida prosjektmandat for ny gjennomgang 
av skulemiljøet i Bjerkreim i tråd med dei problemstillingane som kom fram i møtet. 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalet ber om at ny gjennomgang inneheld desse problem-
stillingane: 


• Kva er status pr. i dag forhold til dei tiltaka som vart påpeika i 
tidlegare undersøkingar, inkl. kontrollutvalets presiseringar ved 
behandling av den første rapporten.  


 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Kontrollutvalet ønskjer at forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg møter neste 
gong for å diskutera bestillinga/innhaldet i rapporten. 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med presiseringane ovafor. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim ber revisor utarbeida prosjektmandat for ny 
gjennomgang av skulemiljøet i Bjerkreim. Kontrollutvalet ber om at ny 
gjennomgang inneheld desse problemstillingane: 


• Kva er status pr. i dag forhold til dei tiltaka som vart påpeika i 
tidlegare undersøkingar, inkl. kontrollutvalets presiseringar ved 
behandling av den første rapporten. 


[Lagre]  
 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
2/15 Notat vedr. eksterne parter og lukka møter 
3/15 FKT-konferansen 2015 
Referatsakene vart tatt til orientering 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
Leiar av kontrollutvalet 
        Sekretær for kontrollutvalet 








Kommunestyret 2. halvår 2014 
 


ArkivSakI
D 


Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 
innvilget 


Status: 
Iverksett / under arbeid 


Vidare oppfølging 


'14/606 2 MSK 24.09.2014 Tilsetting av ny rådmann '030/14 Tilsatt Tiltrått  


'14/448 2 TIG 24.09.2014 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 - 
fastsetting av valdag 


'031/14 Vedtatt   


'11/845 38 TIG 24.09.2014 Val av ny representant til representantskapet for 
Dalane Energi IKS ut perioden 2012-15 


'032/14 Valgt   


'10/752 19 BHE 24.09.2014 Godkjenning av eieravtale - Dalane Energi IKS '033/14 Godkjent    


'14/540 2 BHE 24.09.2014 KS medvirkning i lokale og regionale prosesser i en 
kommunereform 


'034/14 Vedtatt   


'10/481 18 AAV 24.09.2014 Vidare planlegging av kulturpark med 
sandvolleyballbane og delplanar vidare 


'035/14 Godkjent Iverksatt trinn 1 Trinn 2-5 når økonomien 
tillater det 


'14/329 26 TSP 24.09.2014 Tertialrapporter 2014 - rapport nr. 2 '036/14 Tatt til 
orientering 


  


'14/638 1 TIG 24.09.2014 Referatsaker '037/14 OK   


'14/528 7 TIG 24.09.2014 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 og 1. 
halvår 2014 


'038/14 Vedtatt Vurdering av 
oppgavefordeling mellom 
folkevalgte organer må følges 
opp 


 


'12/835 32 BHE 24.09.2014 Bosetting av flyktninger '039/14 Innvilga Iverksatt. Ansatt 
flyktningerkonsulent 


 


'14/329 28 TSP 22.10.2014 Tertialrapporter 2014 - rapport nr. 2 og inndekning  '040/14 Vedtatt   


'14/631 6 MSK 22.10.2014 Vurdering av tilliten til kontrollutvalget (Utsett) '041/14 Utsett   


'14/631 6 MSK 26.11.2014 Vurdering av tilliten til kontrollutvalget '042/14 Godkjent Kontrollutvalget forsetter  


'14/608 6 MEI 26.11.2014 Kommunal forskrift for innsamling av 
husholdningsavfall - Forslag fra Dalane miljøverk 
IKS om endringer i forskriften 


'043/14 Avslag/mer 
utredning 


 Nedgravde søppel-
containere må utredes 
mer. Avventer innspill fra 







DIM 


'14/436 8 MEI 26.11.2014 Bjerkreim brannvesen - samarbeid med Eigersund 
kommune eller Rogaland brann og redning IKS 
(Tilbakeført) 


'044/14 Sak trekt, 
sjå sak 


049/14 


  


'14/150 17 BHE 26.11.2014 Overordnet ROS-analyse for Bjerkreim kommune '045/14 Vedtatt 
med 
endringer 


  


'07/757 20 TIG 26.11.2014 Møteplan politiske organ 2015 '046/14 Godkjent   


'14/899 1 TIG 17.12.2014 Referatsaker '047/14 OK   


'14/591 7 TIG 17.12.2014 Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring '048/14 Vedtatt  Rådmann må gje 
tilbakemelding om vidare 
oppfølging innan 6 mnd. 


'14/436 8 MEI 17.12.2014 Bjerkreim brannvesen - samarbeid med Eigersund 
kommune eller Rogaland brann og redning IKS 


'049/14 Vedtatt Inngår avtale med Eigersund 
kommune 


Avventer avtaleforslag 
fra Eigersund 


'14/848 1 AAV 17.12.2014 Rullering av handlingsprogram for kultur, idrett og 
friluftsanlegg 2015 


'050/14 Vedtatt Ok. Sendt fylket  


'10/466 10 AAV 17.12.2014 Søknad om støtte til motorsportanlegget i Sokndal '051/14 Avslag Svar sendt 
motorsportanlegget 


Ny vurdering etter 2. 
tertialrapport -15 


'14/291 4 TSP 17.12.2014 Avtale om justeringsrett av merverdiavgift '052/14 Godkjent   


'13/821 115 TSP 17.12.2014 Regulering budsjett på enkelte 
investeringsprosjekter 


'053/14 Godkjent   


'14/582 34 TSP 17.12.2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 '054/14 Godkjent   


 







Formannskapet 2. halvår 2014 
 


ArkivSak
ID 


Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 


Innvilget/ 


Godkjent 


Status: 


Iverksett / under 


arbeid 


Vidare oppfølging 


'14/580 1 TIG 25.08.2014 Godkjenning av møteprotokoll '082/14 Godkjent   


'08/1062 16 IOG 25.08.2014 Støtte til TV-aksjonen 2014 - Kirkens 
Nødhjelp 


'083/14 Vedtatt Iverksatt  


'14/255 9 GSE 25.08.2014 Søknad om frådeling av ei 
bustadtomt på gnr. 30, bnr. 2 på 
Gjedrem 


'084/14 Avslag Påklaget av 


Fylkesmannen 


Ny behandling i 


Formannskapet 20.04 


'09/244 8 GSE 25.08.2014 Søknad om dispensasjon til bygging 
av ny kraftstasjon på gnr. 81, bnr. 12 
på Tengesdal 


'085/14 Innvilga Innvilga  


'11/845 38 TIG 25.08.2014 Val av ny representant til 
representantskapet for Dalane 
Energi IKS ut perioden 2012-15 


'086/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxx 


 


 


'10/752 19 BHE 25.08.2014 Godkjenning av eieravtale - Dalane 
Energi IKS 


'087/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/540 2 BHE 25.08.2014 KS medvirkning i lokale og regionale 
prosesser i en kommunereform 


'088/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/578 1 TIG 25.08.2014 Delegasjonssaker '089/14 OK   


'14/579 1 TIG 25.08.2014 Referatsaker '090/14 OK   


'14/612 1 TIG 08.09.2014 Godkjenning av møteprotokoll '091/14 Godkjent   


'14/611 1 TIG 08.09.2014 Delegasjonssaker '092/14 OK   


'14/405 10 GSE 08.09.2014 Søknad om frådeling av tilleggsareal 
frå gnr. 43, bnr. 1 til ei bustadtomt 
på Ivesdal 


'093/14 Innvilga  Fullført med kartforretning 







'14/266 12 AES 08.09.2014 Søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for 
etablering av Bjerkreim vindpark 


'094/14 Innvilga midl. 


dispensasjon 


 Forslag til MTA-plan og 


detaljplan vil bli sendt til 


kommunen når disse dok. 


Foreligger. 


'14/111 10 AES 08.09.2014 Forslag til detaljreguleringsplan for 
Coop Vikeså, gnr. 32, bnr. 24 - 1. 
gangs behandling 


'095/14 Godkjent På høring Ved 2.gangs behandling ble 


det bestemt å gå til mekling 


ang. krav fra Vegvesenet 


'10/481 18 AAV 08.09.2014 Vidare planlegging av kulturpark 
med sandvolleyballbane og 
delplanar vidare 


'096/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/329 26 TSP 08.09.2014 Tertialrapporter 2014 - rapport nr. 2 '097/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/606 2 MSK 08.09.2014 Tilsetting av ny rådmann '098/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/659 1 TIG 29.09.2014 Godkjenning av møteprotokoll '099/14 Godkjent   


'14/255 13 GSE 29.09.2014 Klage på Formannskapet sitt vedtak 
om avslag på søknaden om 
frådeling av ei bustadtomt på gnr. 
30, bnr. 2 på Gjedrem 


'100/14 Klage tatt til 


følge 


Påklaget av 


Fylkesmannen 


Ny behandling i 


Formannskapet 20.04 


'08/1341 7 HED 29.09.2014 Rådgivningstjenester for etablerere i 
Bjerkreim kommune 


'101/14 Innvilga Lokalt: tilbud utgår pga 


bortfall av stilliing. 


Sentralt: Skape.no 


 


'14/658 1 TIG 29.09.2014 Delegasjonssaker '102/14 OK   


'14/688 1 TIG 13.10.2014 Godkjenning av møteprotokoll '103/14 Godkjent   


'14/329 28 TSP 13.10.2014 Tertialrapporter 2014 - rapport nr. 2 
og inndekning 


'104/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/686 1 TIG 13.10.2014 Delegasjonssaker '105/14 OK   


'14/687 1 TIG 13.10.2014 Referatsaker '106/14 OK   


'14/734 1 TIG 03.11.2014 Godkjenning av møteprotokoll '107/14 Godkjent   







'14/255 18 GSE 03.11.2014 Klage frå Fylkesmannen på 
Formannskapet sitt vedtak om 
dispensasjon til frådeling av ei 
bustadtomt på gnr. 30, bnr. 2 på 
Gjedrem (Utsett) 


'108/14 Utsett, sjå sak 


114/14 


  


'14/150 17 BHE 03.11.2014 Overordnet ROS-analyse for 
Bjerkreim kommune 


'109/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/732 1 TIG 03.11.2014 Delegasjonssaker '110/14 OK   


'14/733 1 TIG 03.11.2014 Referatsaker '111/14 OK   


'08/938 48 TSP 03.11.2014 Klage på beregning av mva på VA-
avgift ved godkjent byggesøknad 


'112/14 Avslag Opprettholder 


opprinnelig krav 


 


'14/807 1 TIG 24.11.2014 Godkjenning av møteprotokoll '113/14 Godkjent   


'14/255 18 GSE 24.11.2014 Klage frå Fylkesmannen på 
Formannskapet sitt vedtak om 
dispensasjon til frådeling av ei 
bustadtomt på gnr. 30, bnr. 2 på 
Gjedrem 


'114/14 Opprettheld 


vedtak, 


innvilgelse  


Påklaget av 


Fylkesmannen 


Oppnevnt settefylkesmann. 


Formannskapet 20.04 


'13/487 24 GSE 24.11.2014 Søknad frå Marry Jane og Kåre 
Vinningland om frådeling av 
våningshuset på gnr. 2, bnr. 1 


'115/14 Innvilga Avslag etter nytt vedtak 


i Formannskapet 


19.01.15 


Ferdig 


'13/149 51 AES 24.11.2014 Pålegg om retting/fjerning av fylling - 
gnr 74, bnr 29 og 30, Fjermedal 


'116/14 Vedtatt Forstøtningsmur og 


fylling er blitt omsøkt og 


godkjent 


 


'14/762 1 KNO 24.11.2014 Opparbeiding av Hunnadalen 
boligfelt 


'117/14 Vedtatt  Pågår 


'12/835 58 BHE 24.11.2014 Økonomiske rammer ved bosetting 
av flyktninger i Bjerkreim kommune 


'118/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/436 8 MEI 24.11.2014 Bjerkreim brannvesen - samarbeid '119/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxxx  







med Eigersund kommune eller 
Rogaland brann og redning IKS 
(Utsett) 


'10/466 10 AAV 24.11.2014 Søknad om støtte til 
motorsportanlegget i Sokndal 


'120/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/582 34 TSP 24.11.2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 
2015-2018 


'121/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/805 1 TIG 24.11.2014 Delegasjonssaker '122/14 OK   


'14/806 1 TIG 24.11.2014 Referatsaker '123/14 OK   


'14/872 1 TIG 08.12.2014 Godkjenning av møteprotokoll '124/14 Godkjent   


'14/154 23 AES 08.12.2014 Ny behandling - søknad om 
dispensasjon fra krav om 
utarbeiding av reguleringsplan i 
forbindelse med etablering av 
lagringsplass for miljøsanerte biler, 
gnr 35, bnr 23, Vikesdalsmoen 


'125/14 Innvilga Kommunenes vedtak 


om disp. er påklaget av 


Fylkesmannen 


Saken vil bli fremlagt på nytt 


for klagebehandling 


'12/273 21 AES 08.12.2014 Søknad om dispensasjon fra LNF-
formål for oppføring av garasje, gnr. 
6, bnr.18, Oremovegen 41 


'126/14 Avslag I forbindelse med 


klagebehandling ble 


justert garasje 


godkjent, mars -15 


 


'11/191 21 KNO 08.12.2014 Revidering av trafikksikkerhetsplan 
2011-2015 


'127/14 Vedtatt  Under arbeid 


'14/436 8 MEI 08.12.2014 Bjerkreim brannvesen - samarbeid 
med Eigersund kommune eller 
Rogaland brann og redning IKS 


'128/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/848 1 AAV 08.12.2014 Rullering av handlingsprogram for 
kultur, idrett og friluftsanlegg 2015 


'129/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/291 4 TSP 08.12.2014 Avtale om justeringsrett av 
merverdiavgift 


'130/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  







'13/821 11
5 


TSP 08.12.2014 Regulering budsjett på enkelte 
investeringsprosjekter 


'131/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/870 1 TIG 08.12.2014 Delegasjonssaker '132/14 OK   


'14/871 1 TIG 08.12.2014 Referatsaker '133/14 OK   


 







Levekårsutvalet 2. halvår 2014 
 


ArkivSakID Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 
innvilget 


Status: 
Iverksett / under arbeid 


Vidare oppfølging 


14/597 1 BFU 01.09.2014 Godkjenning av møteprotokoll 017/14 Ok   


14/588 1 AAV 01.09.2014 To småsaker frå kulturavdelinga: 17. mai 2015 og 
kulturdagen 2014 


018/14 Vedtatt Kulturdag gjennomført. 
17.mai under arbeid 


 


14/595 1 BFU 01.09.2014 Delegasjonssaker 019/14 Ok   


14/596 1 BFU 01.09.2014 Referatsaker 020/14 Ok   


14/702 1 BFU 20.10.2014 Godkjenning av møteprotokoll 021/14 Ok   


14/150 17 BHE 20.10.2014 Overordnet ROS-analyse for Bjerkreim kommune 022/14 Til KST XXXXXXXXXXXXXXXXX  


10/1045 5 KVA 20.10.2014 Helsetenesta - Nasjonale mål og prioriterte områder IS - 
1 2014 


023/14 Tatt til 
orientering 


Oppsummerer IS-1 2014 
i sak om IS-1 2015 


 


14/701 1 BFU 20.10.2014 Delegasjonssaker 024/14 Ok   


14/778 1 TIG 17.11.2014 Godkjenning av møteprotokoll 025/14 Godkjent av 
4 medl. 


Ikkje godkjent av 
utvalsleiar pga. 
manglende sak om 
ombygging av legekontor 


 


14/432 4 ØSØ 17.11.2014 Dagsenter for demente 026/14 Avslag Forslag i økonomiplan  


14/774 1 BFU 17.11.2014 Delegasjonssaker 027/14 Ok   


14/777 1 TIG 17.11.2014 Referatsaker 028/14 Ok   


 
 







LMT-utvalet  2. halvår 2014 


ArkivSakI
D 


Nr Sbh Møtedato Journaltittel Saksnr Avslag/ 
innvilget 


Status: 
Iverksett / under 


arbeid 
 


Vidare oppfølging 


'14/594 1 IOG 01.09.2014 Utsett sak 020/14 - Godkjenning av møteprotokoll 
(Utsett) 


'020/14 Sjå sak 
024/14 


  


'14/112 5 HPT 01.09.2014 Søknad fra Ola P Hetland om konsesjon til kjøp av 
fradelt areal fra 79/1Varp i Bjerkreim 


'021/14 Innvilga Ok  


'14/592 1 IOG 01.09.2014 Utsett sak 022/14 - Delegasjonssaker (Utsett) '022/14 Sjå sak 
025/14 


  


'14/593 1 IOG 01.09.2014 Utsett sak 023/14 - Referatsaker (Utsett) '023/14 Sjå sak 
026/14 


  


'14/594 1 IOG 13.10.2014 Utsett sak 020/14 - Godkjenning av møteprotokoll '024/14 Godkjent   


'14/592 1 IOG 13.10.2014 Utsett sak 022/14 - Delegasjonssaker '025/14 Ok   


'14/593 1 IOG 13.10.2014 Utsett sak 023/14 - Referatsaker '026/14 Ok   


'14/681 1 TIG 13.10.2014 Godkjenning av møteprotokoll '027/14 Godkjent   


'14/150 17 BHE 13.10.2014 Overordnet ROS-analyse for Bjerkreim kommune '028/14 Til KST xxxxxxxxxxxxxxxxxx  


'14/781 1 IOG 17.11.2014 Godkjenning av møteprotokoll '029/14 Godkjent   


'14/608 6 MEI 17.11.2014 Kommunal forskrift for innsamling av 
husholdningsavfall - Forslag fra Dalane miljøverk 
IKS om endringer i forskriften 


'030/14 Til KST  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  


 
 







Oppfølging av saker 2. halvår 2014 Kontrollutvalet i Bjerkreim 


Sak 
nr. 


Dato Sakstittel 
 


Iverksatt Status: 
F/UTS/UB/SU 


Merknad 


13 / 14 08.09.14 Godkjenning av protokoll frå møte den 7. april 2014 Ok F  
14 / 14 08.09.14 Orientering frå adm - status knytt til sak vedr. skulemiljøet Ok F  
15 / 14 08.09.14 Oppfølging av rapport: Vedlikehald av kommunale bygg Ok F  
16 / 14 08.09.14 Utkast til prosjektmandat. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Lyse 


Energi AS 
Ok UB Bestilt. Forventa  


til møte sept. 15 
17 / 14 08.09.14 Utveljing av prosjekt for gjennomføring i 2015 Ok F  
18 / 14 08.09.14 Forslag til møteplan for 2015 Ok F  
19 / 14 08.09.14 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Ok F  
20 / 14 08.09.14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalgets budsjettforslag Ok F  
21 / 14 08.09.14 Rekneskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 Ok F  
22 / 14 08.09.14 Revisors uavhengighetserklæring 2014 Ok F  
23 / 14 08.09.14 Statusoversikt pr. september 2014 Ok F  
24 / 14 08.09.14 Orientering om revisor sin overordna strategi for revisjonsåret 2014 Ok F  
25 / 14 29.09.14 Evt. bestilling av oppfølgingsrapport - skolemiljøet  Ok F  
26 / 14 29.09.14 Arbeidsrutinar i kontrollutvalet Ok F  
27 / 14 18.11.14 Diskusjon forut for møte med kommunestyret Ok F  
28 / 14 24.11.14 Godkjenning av protokollar frå møte 8. sept. og 29. sept. 2014 Ok F  
29 / 14 24.11.14 Orientering frå adm. om foreløpig rekneskap 2014 og forslag til budsjett 


2015 
Ok F  


30 / 14 24.11.14 Forvaltningsrevisjon: Økonomistyring Ok UB Oppf. Sommar 
2015 


31 / 14 24.11.14 Årsplan 2015 Ok F  
32 / 14 24.11.14 Statusoversikt pr. november 2014 Ok F  
 








Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00051 


Vedlegg: Statusoversikt pr. juni 2015 


Vedtekne prosjekt under arbeid/til behandling: 
 


Forvaltningsrevisjonsprosjekt Vedtatt igangsett Estimert 
timeforbruk 


Status - antatt 
ferdigstild  til: 


Skulemiljøet i Bjerkreim 01.06.2015   


Bygg/byggesaker 
 


Avlyst  Utkast til mandat for 
gjennomføring ligg føre 


    
Selskapskontrollar    
 Eigarskapskontroll av kommunen  
 


25.11.13 150 t  2016 
 Lyse Energi AS 08.09.14  2015 
    
Andre sakar    
Overordna analyse 23.02.15   Januar 2016 


 
Oversikt over prosjekt som er behandla i kontrollutvalet og som skal følgjast 
opp/er ferdigbehandla:: 


 


Forvaltningsrevisjons- 
prosjekt 


Bestilt Behandla Oversendt 
kommunen 


Planlagt 
oppfølging 


Status/dato for 
evt. purring 


Økonomistyring 25.11.13 24.11.14 25.11.14 Ca 6 mnd. etter 
kommunestyrets 


behandling 


Oppfølging 
07.09.15 


Skulemiljøet i Bjerkreim 
Første rapport 


31.10.12 09.09.13/ 
08.09.14/ 
29.09.14 


 
10.09.14/ 
30.09.14 


Oppfølging behandla i 
kommunestyret 


Ferdigbehandla, 
nytt prosjekt 
bestilt 2015 


Selskapskontrollar      
Dalane Miljøverk IKS 07.04.14 20.04.15 23.04.15 Ca 6 mnd. etter 


kommunestyrets 
behandling 


November 
2015 


 
Ferdigbehandla prosjekt:: 


 


Forvaltningsrevisjons- 
prosjekt 


Bestilt Oppfølging 
behandla 


Oversendt 
kommunen 


Status 
 


Skulemiljøet i Bjerkreim 
- første rapport 


31.10.12 09.09.13/ 
08.09.14/ 
29.09.14 


10.09.14/ 
30.09.14 


Ferdigbehandla, 
nytt prosjekt bestilt 


2015 


Vedlikehald av 
kommunale bygg 


15.04.13 08.09.14 10.09.14 Ferdigbehandla 


Anskaffelser 14.11.11 04.06.12  Ferdigbehandla 
Barnevernstenesta 22.11.10 27.08.12  Ferdigbehandla 
Styringssystemer 12.04.10 21.02.11 22.02.11  
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Selskapskontrollar     


Interkommunalt Arkiv 
 


16.04.12 25.11.13 17.04.13 Ferdigbehandla 
     


 
Andre saker: 


Sak/prosjekt Behandla Status Merknader 
Overordna analyse 2012 - 2015 04.06.12 Ferdigbehandla  
Overordna analyse 2016 - 2019 Bestilt Skal leverast 2016  


 
 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
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