
 
 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 1 

 

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune 
Møteinnkalling 

 
 

Møtested: Møterom 2 
Dato: 24.11.2014 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 7-2014 
 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
28/14 Godkjenning av protokollar frå møte 8. september og 29. september 2014 

29/14 Orientering frå administrasjonen om foreløpig rekneskap 2014 og forslag til 
budsjett 2015 

30/14 Forvaltningsrevisjon: Økonomistyring 
31/14 Årsplan 2015 
32/14 Statusoversikt pr. november 2014 
  
 

Referatsaker/meldingar 
Periode: 18.11.2014 - 24.11.2014 
Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
7/14 13/00055-21 Melding om vedtak - Oppfølging politiske vedtak 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 
 
   

 
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 anser seg inhabile, må gi 
melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. 

Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/vara-
medlemmer. 
 
 
 
Vikeså, 17.11.2014 
 
Magne Vaule 
Leiar av kontrollutvalet Wencke S. Olsen 
 Sekretariatet 
 
  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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28/14 Godkjenning av protokollar frå møte 8. september 
og 29. september 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00050-15 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.11.2014 28/14 
 
 
 
 
 
Protokoll frå møta den 8. september og 29. september vert lagt fram for kontrollutvalet til 
endelig godkjenning. 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokoll frå møte den 8. september 2014 
og den 29. september 2014. 

 
 
 
 
 
SANDNES, 22.10.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll frå møte08.09.14 
Protokoll frå møte 29.09.14 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng  ikkje signatur. 
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29/14 Orientering frå administrasjonen om foreløpig 
rekneskap 2014 og forslag til budsjett 2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00137-12 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.11.2014 29/14 
 
 
Bakgrunn: 
Sekretariatet har bedt rådmann/økonomisjefe om foreløpig rekneskap for 2014 - med 
bakgrunn i siste tertial. Det er bedd om at hovudvekta likevel vert lagt på orientering om 
budsjett for 2015/økonomiplan.  
 
Kontrollutvalet er ikkje eitt av dei utvala som skal fatta vedtak knytt til budsjett og 
økonomiplan eller tertialrekneskapet. Det er likevel viktig at kontrollutvalet er godt orientert 
om kommunens budsjett og rekneskap, då kontrollutvalet skal koma med uttale til 
kommunens årsrekneskap. 
 
Kontrollutvalet skal derfor kun ta denne saka til orientering. 
 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar administrasjonens framlegg til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 22.10.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

Vedlegg: 
Perioderapporten 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
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30/14 Forvaltningsrevisjon: Økonomistyring 
 
Arkivsak-dok.  13/00318-9 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Jane Døskeland Idland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.11.2014 30/14 
 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalet bestilte forvaltningsrevisjonen «Økonomistyring» i møte den 25.11.2013. 
Formålet med prosjektet har vore å vurdere om budsjetteringa er realistisk og om det blir 
føretatt nødvendig budsjettoppfølging. 
 
Ut frå dette vedtok kontrollutvalet å sjå nærmare på følgjande problemstillingar: 

• Hvilke budsjetterings- og rapporteringsrutiner har kommunen etablert og hvordan 
praktiseres de? 

o Hvilke styringsverktøy har kommunen til rådighet og hvilke benyttes?  
o Er budsjettene til ansvarene/virksomhetene realistiske?  
o Er budsjettoppfølgingen overfor ansvarene/virksomhetene god nok?  

 Den månedlige/tertialvise budsjettoppfølgingen.  
 Avviksrapporteringen.  
 Prognoser for resten av året.  

o Hvordan fungerer rapportering til folkevalgt nivå? Hvordan utøves politisk 
styring?  

Kontrollutvalet presiserte i bestillinga at revisor bør sjå nærare på muligheitene for 
månadsrapportering til formannskapet, samt om det er mogeleg for kommunen å få betre 
oversikt over forventa årlege pensjonsutgifter. I møte den 17.02.14 valte kontrollutvalet å 
justerte bestillinga, og bad om at revisor såg nærmare på utviklinga knytt til dei 
problemområda som kjem fram i rapporten ang. Budsjettstyring frå 2011. 
 
Saksutredning 
Kontrollutvalet har mottatt rapport frå den gjennomførte forvaltningsrevisjonen som no blir 
lagt fram til behandling i kontrollutvalet, med innstilling til kommunestyret. 
 
Rapporten byggjer på gjennomgang av dokumenter, intervju, spørjeundersøking, 
rutinekartlegging og samanlikning med andre kommunar.  
 
I rapporten kjem det i hovudsak fram følgjande funn: 

• Tidlegare forvaltningsrevisjon: Gjennomgangen avdekka at vedtak frå kontrollutvalet 
ikkje er fylgt opp. 

• Styringsverktøy: Kommunen bør i større grad periodisera budsjettet i Visma og dermed 
få betre økonomirapporter. 

• Pensjonsutgifter: I perioden 2011 - 2013 har kommunen budsjettert med 3-4 millionar 
kroner høgare pensjonsutgifter enn det rekneskapet har vist. Kommunen budsjetterer 
pensjonsutgifter fast med 17% av lønskostnadene.  
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• Realistiske budsjett: Budsjetta til avdelingane er stort sett realistiske, men nokre kan 
synast overbudsjettert og nokre få underbudsjettert. Dei folkevalde blir i flg. revisor 
involvert for seint i budsjettprosessen. 

• Budsjettoppfølginga: Kommunen har god budsjettoppfølging ovanfor einingane, og jamt 
over er det god budsjettdisiplin. Den økonomiske situasjonen tas jamleg opp på leiarmøter 
og i rådmannens leiargruppe.  

• Rapportering til folkevalt nivå: Budsjettet bør i større grad periodiserast og avvik bør 
komma tydeligare fram. Tertialrapporten bør bli meir lesarvennleg, og kommunen bør 
sette inn tiltak tidligare når utviklinga i einingane går mot overforbruk. Tiltak bør koma 
fram i tertialrapporten.  

• Månadsrapportering til formannskapet: Kommunens månadsrapportering fungerer 
godt. Dei folkevalte bør få rapporten tilsendt i forkant av møtet.   

 
Oppsummert anbefaler revisor følgjande: 

• Følgje opp forvaltningsrapporten i frå 2011 og utarbeide skriftlige rutinar for 
budsjettering og for risikovurderingar.  

• Vurdere ein annan måte å budsjettere pensjonsutgifter.  
• Legge opp til en grundigare budsjetteringsprosess, der en i større grad vurderer om det er 

forhold som gjør at budsjettet for noen avdelingar bør aukast eller reduserast i forhold til 
inneverande årsbudsjett.  

• Gjennomføre budsjettendringar for investeringsregnskapet.  
• Utarbeide betre oversikter i tertialrapporten der det kommer fram periodisert budsjett og 

avvik i kroner og på eit tidleg tidspunkt setja i verk tiltak dersom avdelingar eller 
kommunen totalt sett ikkje ligg an til å overhalda budsjettet.  

 
For utfyllande opplysningar og kommentarar vert det vist til rapporten.  
 
I tråd med revisjonsforskrifta har rådmannen fått anledning til å uttale seg om rapporten. 
Rådmannen kommenterer kvart funn i si tilbakemelding og vil følgje opp anbefalingane. 
 
Forskrifta pålegg kontrollutvalet å sjå til at kommunestyret sitt vedtak knytt til gjennomført 
forvaltningsrevisjon vert følgt opp av rådmannen. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding på 
oppfølging av kommunestyret sitt vedtak ca. 6 månader etter kommunestyret si behandling. 
Sak om oppfølging av rapporten vert vidaresend kommunestyret etter behandling i 
kontrollutvalet. 
 
I medhald til Forskrift om kontrollutval § 11 gir kontrollutvalet si innstilling direkte til 
kommunestyret. 
 
 
KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA FØLGJANDE  

VEDTAK: 
 

Kommunestyret i Bjerkreim tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring» 
til orientering. 
 
Rapporten vert vidaresendt til rådmannen for oppfølging av rapportens 
konklusjonar og anbefalingar. 
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Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om korleis 
rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak. 
 

 
 
 
 
 
 
SANDNES, 24.10.2014 
 
Jane Døskeland Idland 
Førstekonsulent 
 
 
 
 
 

 

 
Vedlegg:  
RR Bjerkreim 2014 Økonomistyring 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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31/14 Årsplan 2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00217-28 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.11.2014 31/14 

Bakgrunn 
Kontrollutvalets årsplan er ein overordna plan som dekkjer kjende aktivitetar til kontroll- 
utvalet i året som kommer. Planen er ikkje lovpålagt, men er eit styringsverktøy for kontroll- 
utvalet, som gir oversikt over forventa aktivitet komande år. Årsplanen inngår i kontroll- 
utvalets rapportering til kommunestyret.  

Saksutredning 
Planen gir kort oversikt over korleis kommunens system for kontroll og tilsyn er sett saman. 
Det finst vidare ei oversikt over saksbehandlinga i utvalet. Siste del av planen tar føre seg kva 
for oppgåver kontrollutvalet ventar å arbeida med i året som kommer.  

Som vedlegg til planen ligg ei oversikt over oppgåver fordelt ut over dei ulike møta i vedtatt 
møteplan for 2015.  Planen er ikkje ufråvikeleg eller statisk. Undervegs kan det komma 
endringar ved at rapportar el. l. blir forseinka eller flytt til seinare møte på grunn av 
saksmengd. Det kan og dukka opp andre saker undervegs som kontrollutvalet vel å behandla.  

Dersom kontrollutvalet vil  endra planen, vil vedtatte endringar bli tatt inn av sekretariatet før 
vidaresending av planen til kommunestyret. Planen vil og bli oppdatert med det forvaltnings-
revisjonsprosjektet som til slutt vert valt, jf. sak ang. evt. ny gjennomgang av skulemiljøet, 
(kommunestyremøtet 26/11-14). 

Som nemnt innleiingsvis inngår årsplanen i kontrollutvalets rapportering til kommunestyret. 
Den vedtatte planen vert derfor sendt kommunestyret til orientering 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar den framlagte årsplanen for 2015. 
Planen vert vidaresend kommunestyret i Bjerkreim til orientering. 

 
 
SANDNES, 22.10.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

Vedlegg: 
Utkast til plan 
Click here to enter text. 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur.  
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32/14 Statusoversikt pr. november 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00051-22 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.11.2014 32/14 
 
Bakgrunn:  
Denne oversikten er kontrollutvalet sitt verktøy til å følgja saker som går fleire møter. Det 
gjeld først og fremst forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som skal følgjast frå dei vert 
bestilt og til dei er endeleg følgde opp. I tillegg vil òg andre type saker som krev oppfølging 
bli tatt inn i oversikta. Oversikta vert oppdatert til kvart møte.  
 
Saksutgreiing:  
Oversikta inneheld tabellar over prosjekt som kontrollutvalet arbeider med eller som er 
ferdigstilte. Først ei oversikt over pågåande prosjekt, deretter ei oversikt over prosjekt som er 
behandla i kontrollutvalet, men der oppfølging av kommunestyrets vedtak ventar og til slutt ei 
oversikt over ferdigstilte prosjekt i den inneverande perioden.  
 
Prosjekt som vert bestilt av kontrollutvalet skal vera med bakgrunn i vedtekne planar. Utvalet 
er likevel delegert mynde til sjølv å oppdatera planen dersom spesielle omsyn gjer det 
ønskjeleg å prioritera andre tiltak. Nye plan for forvaltningsrevisjon vart vedtatt av 
kommunestyret hausten 2012.  
 
Til dette møte er følgjande til behandling:  

• Behandling av forvaltningsrevisjon «Økonomistyring» 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt pr. november 2014 til orientering. 
 
 
 
SANDNES, 02.10.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg:  
Statusoversikt pr. november 2014 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 
Utval:  
Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 
5-2014 


Møtedato: 
29.09.2014 


Utvalssaksnr.: 
25/14 - 26/14 


Desse møtte: 
Magne Vaule, leiar 
Brit Tengesdal, nestleiar 
Geir Ove Tysland 
Tyra Skårland 
Mauritz Bjerkreim 
 


Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 


Andre til stades: 
Ordførar Marthon Skårland, Bjerkreim kommune 
Oppdragsansvarleg Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 
 
 Side 


Saker til behandling 


25/14 13/00301-
23 


Evt. bestilling av oppfølgingsrapport - skulemiljøet i 
Bjerkreim 2 


26/14 13/00217-
24 Arbeidsrutinar i kontrollutvalet 2 


Referat-/meldingssaker 


 
 
 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
Kontrollutvalets leiar orienterte innleiingsvis om kva kontrollutvalet hadde diskutert og 
vedtatt på forrige møte. Det var og ein diskusjon rundt dette. 
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25/14 Evt. bestilling av oppfølgingsrapport - skulemiljøet i Bjerkreim 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak. 
 


Møtebehandling 
Geir Ove Tysland sette fram følgjande forslag til vedtak: 
Kontrollutvalet tolkar kommunestyret sitt vedtak i sak 43/13 slik at det ikkje 
vert kravd ny rapport, men at kontrollutvalet har ein ny gjennomgang av 
saka. Denne hadde kontrollutvalet i sak 14/14. 


 
Votering 
Det vart først røysta over Geir Ove Tysland sitt forslag til vedtak, som fekk 
1 røyst (Geir Ove Tysland) og falt. 
 
Det vart deretter røysta over å oppretthalda kontrollutvalets tidligare 
vedtak i sak 17/14.  Dette fekk 3 stemmer (Tyra Skårland, Mauritz 
Bjerkreim og Geir Ove Tysland) og vart vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet vart av kommunestyret bedne om å gå inn i skulemiljøet på 
ny i 2015, jfr. vedtak i K-sak 43/13. Kontrollutvalet vil utsetja denne 
gjennomgangen til 2016 for at kommunen skal få ro til å innarbeida nye 
rutinar og planar. 


[Lagre]  
 
 
 
26/14 Arbeidsrutinar i kontrollutvalet 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak. 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalet vurderte innleiingsvis eit eldre reglement for kontrollutvalet 
som ligg på kommunens nettsider. Dette inneheld til dels utgått 
informasjon som er henta frå forskrifta.  
 
Kontrollutvalet sette fram følgjande forslag til vedtak: 
 
1. Tidlegare reglement som omhandlar forskrifta går ut. 
 
Kontrollutvalet diskuterte deretter arbeidetstilhøve/tillit i kontrollutvalet.  
 
Mauritz Bjerkreim sette fram følgjande forslag til vedtak: 
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2. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å vurdera om vi framleis har tillitt 
basert på hendingar den siste tida (frå forrige møte i kontrollutvalet 
fram til i dag).  


Magne Vaule sette fram følgjande forslag til vedtak: 


3. Sekretariatet bes om å presisera at det ikkje var eit brot på teieplikta 
å vidareformidla informasjon til partane, jfr. Forvaltningslovas § 13 a 1. 
Formidling til fullmektig utan at det var framlagt fullmakt for 
kontrollutvalet var imidlertid ikkje i tråd med Forvaltningslovas § 12. 


 
Votering 
Kontrollutvalets forslag til pkt. 1 vart samrøystes vedtatt. 
 
Mauritz Bjerkreim sitt forslag til pkt. 2 vart samrøystes vedtatt. 
 
Magne Vaule sitt framlegg til pkt. 3 vart vedtatt med 4 mot 1 røyst (Geir 
Ove Tysland). 
 
 
Vedtak 
 
1. Tidlegare reglement som omhandlar forskrifta går ut. 


 
2. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å vurdera om vi framleis har tillitt 


basert på hendingar den siste tida (frå forrige møte i kontrollutvalet 
fram til i dag).  
 


3. Sekretariatet bes om å presisera at det ikkje var eit brot på teieplikta å 
vidareformidla informasjon til partane, jfr. Forvaltningslovas § 13. a 1. 
Formidling til fullmektig utan at fullmakt var lagt fram for kontrollutvalet 
var imidlertid ikkje i tråd med Forvaltningslovas § 12. 


[Lagre]  
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som vart vedtatt på møtet. 
 
 
 
Magne Vaule 
Leiar av kontrollutvalet     Wencke S. Olsen 
        Sekretær for kontrollutvalet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
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[Skriv inn forfatternavn] 


 
 


2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Årsplan for kontrollutvalet i 
Bjerkreim 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Foto: Elin Rasmussen  


 
 
 
 
 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 







Side 2 av 6 
 


 
Innleiing 
 
Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ, og skal føra tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne 
av kommunestyret. Kontrollutvalet er direkte underlagt kommunestyret, og rapporterer og innstiller 
derfor også kun til kommunestyret. 


 
Kontrollutvalet har eit vidt mandat og kan i prinsippet ta opp eit kvart forhold med kommunens 
verksemd så lenge det kan definerast som kontroll eller tilsyn. Det gjeld og saker som er omfatta av 
teieplikt (KL § 77.7). Kontrollutvalet utfører i hovudsak sitt tilsyn med administrasjonen gjennom 
tilgang til forvaltninga sine dokument, samtalar med administrasjonen (rådmannen) og 
forvaltningsrevisjon /ev. andre undersøkingar  bestilt frå revisor. Kontrollutvalet har ikkje høve til å 
fatta vedtak som endrar eit enkeltvedtak sjølv om utvalet skulle finne at saka ikkje er korrekt behandla, 
men bør ha fokus på systemkontroll. 1  
 
Når det gjeld tilsyn med det politiske nivået, har kontrollutvalet møterett i alle politiske utval, òg 
dersom møtet er lukka. Det er likevel to viktige avgrensingar: 


 


1.   Kontrollutvalet kan ikkje overprøva politiske prioriteringar. 
2.   Kontrollutvalet har ikkje tilsynsansvar overfor kommunestyret2


 


 
Saksbehandling i kontrollutvalet 
Møta i kontrollutvalet er opne. Innkallingar og protokollar vert lagt ut på kommunens heimesider, så 
sant sakene ikkje er unntatt offentligheit. Innkalling og protokoll blir og sendt til ordførar og rådmann. 
Kontrollutvalet vedtar sin møteplan for komande år kvar haust.  
 
Dagsorden vert førebudd i samarbeid mellom utvalets leiar og sekretariatet. Bjerkreim kommune kjøper 
lovpålagte revisjonstenester via sitt eigarskap i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS. 


 
 
Kontrollutvalets oppgåver 
Oppgåver knytt til rekneskap, budsjett og internkontroll 
Kontrollutvalet skal sjå til at kommunens rekneskap blir revidert på ein trygg måte. 
 
Kontrollutvalet skal uttala seg til kommunestyret om årsrekneskapen. Formannskapet skal kjenna til  
denne uttalen før formannskapet gir innstilling om årsrekneskapen til kommunestyret.   
 
I  tillegg  vil kontrollutvalet m.a.: 


• Følgja med i revisors arbeid. Revisor rapporterer to gonger i året, det er ved presentasjon av si 
planlegging og ved oppsummering av arbeidet i årsoppgjernotatet. 


• Følgja opp revisors merknader til rekneskap og internkontroll 
• Følgja  med  på  økonomistyring  og  budsjettdisiplin  i  kommunen  ved  å  bli  orientert  om 


tertialrapporteringa. 
• Gå gjennom kommunens skatteregnskap, skatteoppkrevjars melding og kontrollrapport frå 


Skatteetatens kontrollavdeling. 
 
 
Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalet skal sjå til at det blir gjennomført årleg forvaltningsrevisjon. Dette skal skje med 
bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal m.a. byggja på ein overordna analyse av 
kommunen. Det skal lagast ny plan for kvar kommunestyreperiode. Arbeidet med ny plan for perioden 
2015 – 2019 starter opp etter kommunevalet 2015. Vedtatt plan gjeld fram til ny plan er vedtatt i 
kommunestyret, seinast 31.12.2016. 


                                                           
1 Jfr. kontrollutvalgsboka s. 55 
2 Kontrollutvalet kan seia frå til kommunestyret dersom dei er i ferd med å fatta eit ulovleg vedtak 
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Utvalet skal og bestilla prosjekt ut frå gjeldande plan for forvaltningsrevisjon og gjeldande budsjett. 


Kontrollutvalet vil gjennomføra dette forvaltningsrevisjonsprosjektet i 2015: 


• Bygg/byggesaker – evt. 
• Ny gjennom av skulemiljøet i Bjerkreim (om vedtatt av kommunestyret) 


 
Kontrollutvalet  er  delegert mynde frå kommunestyret til å gjera endringar i Plan for forvaltnings- 
revisjon dersom nye og meir aktuelle saker skulle dukka opp. 
 
Utvalet  skal  i  tillegg  følgja  opp  kommunestyrets  vedtak  knytt  til  rapportar  ca  eit  halvt  år  etter 
behandling i kommunestyret. I 2015 gjeld dette følgjande prosjekt: 


 


• Økonomistyring 
• Vedlikehald av kommunale bygg 


 
Rapportering til kommunestyret skjer ved at rapport om forvaltningsrevisjon blir sendt kommunestyret 
for sluttbehandling. Det same gjeld sak om oppfølging av tidlegare behandla rapport dersom slik 
oppfølging er vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalet innstiller direkte til kommunestyret i desse 
sakene. Alle bestillingar/aktivitet i høve til siste vedtekne plan må sjås opp mot vedtatt budsjett for 
2015. 


 
Selskapskontroll 
Selskapskontroll består av ein lovpålagd del og ein frivillig del. Den lovpålagde delen er ein 
eigarskapskontroll, der man undersøker korleis kommunen forvaltar sitt eigarskap i dei selskapa man 
har valt å delta i. Dette er såleis ingen kontroll av selskapet, men av eigarskapet. 


 
I tillegg kan det gjennomførast frivillig forvaltningsrevisjon i eit selskap. Ein føresetnad for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon er at selskapet er 100 % eigd av kommunen aleine eller saman 
med andre kommunar. (Gjeld derfor bare offentleg eigde AS, IKS, enkelte § 27-selskap.) 
Departementet har og opna for at det og kan gjennomførast slik kontroll i selskap som ikkje er 
heileigde, men då ut frå opne kjelder. 
 
Kontrollutvalet vil i løpet av 2015 behandla  
 


• Dalane Miljøverk IKS 
• Selskapskontroll av Lyse Energi AS 


 
Kontrollutvalet har i tillegg bestilt  
 


• Eigarskapskontroll av Bjerkreim kommune 
 
for levering i 2016. 
 
 Kontrollutvalet vil og: 


 
• Følgja med i rådmannen sitt arbeid med utarbeiding og behandling av eigarstrategi. 
• Bestilla/vurdera bestilling av nye selskapskontrollar dersom dette vert aktuelt. 
 


Rapportering til kommunestyret på området skjer ved at rapport frå selskapskontroll vert sendt til 
kommunestyret for sluttbehandling. Kontrollutvalet innstiller direkte til kommunestyret i desse sakene. 
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Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalet er og pålagt å 


• Utarbeida forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for komande år. 
• Følgja opp budsjett for inneverande år. 


 
Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet skal utarbeidast av kontrollutvalet sjølv, og det er 
bare kontrollutvalet som kan gjera endringar i utvalet sitt forslag forut for den politiske behandlinga. 
Kontrollutvalets utgifter til kjøp av tenester frå selskapa vert bestemt av representantskapet/styret, og 
kan ikkje endrast av eigar- eller deltakarkommunane3.  


 
Kontrollutvalet opptrer på vegne av kommunestyret og er direkte underordna kommunestyret. Det er 
derfor viktig at kommunestyret er kjent med kontrollutvalet si vurdering av det økonomiske behovet 
innafor kontroll- og tilsynsarbeidet. Kontrollutvalet sitt budsjettforslag skal derfor følgja med til 
kommunestyret ved behandling av årsbudsjettet. 


 
 
Andre oppgåver som kontrollutvalet har planlagt i 2015 


• Få orientering om kommunen sin drift på dei enkelte områda som eit ledd i tilsynet med 
kommunen sine aktivitetar. Kontrollutvalet inviterer administrative leiarar ved behov. 


• Opplæring av nytt kontrollutval etter kommunevalet hausten 2015 
 


• Faste saker på alle møta er: 
• Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Godkjenning av protokoll frå forrige møte 
• Oversikt over bestilte prosjekt og kontrollar 
• Meldingar/referatsaker 
• Eventuelt    


Ut over dei føringane som ligg i vedtekne planar, har kontrollutvalet ikkje plikt til å behandla andre 
saker enn dei som utvalet får seg førelagt frå kommunestyret eller frå revisor. Når det gjeld andre som 
måtte venda seg til kontrollutvalet, skal utvalet sjølv vurdera om saka høyrer inn under utvalet sitt 
kompetanseområde og om utvalet vil prioritera saka.4  


 
 
 


Magne Vaule 
leiar i kontrollutvalet 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Jfr. Notat utarbeid av Forum for Kontroll og tilsyn, gjennomgått av KS-advokatene  
4 Jfr. Vedlegg I til Rundskriv H 15-04, kommentarar til § 4 
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Vedlegg til årsplanen 
Her er ei oversikt over kjende saker til møter i høve til vedtatt møteplan for 2015 (endringar og 
forskyvingar kan koma): 


 
 
 
 
Møte 1 23. februar 2015 
• Kontrollutvalets årsmelding for 2014 
• Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr 31.12.2014 
• Bestilling av overordna analyse for levering i 2016 


 
 
Møte 2 20.  april 2015 
• Uttale til Bjerkreim kommunes regnskap/årsmelding for 2014 
• Skatterekneskapet for 2014 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjon vedr. Økonomistyring 
• Selskapskontroll Dalane Miljøverk IKS 


 
 


Møte 3 1. juni 2015 
• Tertialrapportering kontrollutvalets budsjett 
• Orientering om Bjerkreim kommunes tertialrapport 
• Revisors uavhengigheitserklæring 
• Selskapskontroll Lyse Energi AS 


 
 
Møte 5 7. september 2015 
• Budsjett for kontroll og tilsyn 2015 
• Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr 31.08.14 
• Oppfølging av evt. merknader i revisors årsoppgjørsnotat 
• Forvaltningsrevisjon bestilt for levering i 2015 


 
 
Møte 6 16. november 2015 


• Opplæring av nytt kontrollutval – generelt om kontrollutvalets oppgåver 
• Revisor orienterer om planlegging av revisjonen for 2015 
• Kontrollutvalets årsplan for 2015 
• Plan for arbeidet med ny Plan for forvaltningsrevisjon 


 








Bjerkreim 
kommune


Saksbehandler: økonomisjef  Tore Spangen


ArkivsakID: 14/329


Arkivkode: FE-212


 


Saksnummer Utval Møtedato


040/14 Kommunestyret 22.10.2014


Tertialrapporter 2014 - rapport nr. 2 og inndekning
 


Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
111308 Notat til kommunestyre 22.10.14 (delt ut i møtet)
111318 Vedlegg til notat
111319 Oppsett i KLP


Saken gjelder:
Oppfølging av vedtak gjort av kommunestyret i sak KST-036/14, hvor vedtakets punkt 
nummer 2 står at det skal leveres sak til formannskap og kommunestyre om hvordan man 
skal dekke inntektssvikt (skatt og rammetilskudd) og ønske om budsjettjusteringer på ansvar 
330 og 340/341som samlet utgjorde 4,1 millioner.


Faktiske opplysninger:
I tertialrapport nr 2 sto det at skatteanslaget skulle ned med 0,5 millioner og anslaget for 
rammetilskudd skulle ned med 1,0 million. Dette i forhold til hva prognosene til KS og 
departement fra mai skulle tilsi. I tillegg ble meldt om til sammen ønske om 2,6 millioner i 
budsjettjusteringer. Begrunnelsen for inntektssvikt og ønske om budsjettjusteringer står i 
forrige saksutredning (kst-036/14) så dette tas ikke opp i denne. Denne saken skal ene og 
alene finne inndekning på de 4,1 millionene.


Per dags dato ser skatteinngangen ut til komme nærmere første anslag og som budsjettet er 
lagt opp til, mens anslagene, som vedtatt budsjett er bygget på og anslagene til både KS og 
departement når det gjelder rammetilskuddet, blir vanskelig å nå. De to siste terminene på 
rammetilskuddet må vær av de beste utbetalinger dette året, noe som kan bli vanskelig da 
man ser på tabellen under.







Bevegelse UB Budsjett hittil %
Rammetilskudd 1. termin -8 539 800 -8 539 800 -90 500 000 9,4 %
Rammetilskudd 2. termin -8 539 800 -17 079 600 -90 500 000 18,9 %
Rammetilskudd 3. termin -9 286 173 -26 365 773 -90 500 000 29,1 %
Rammetilskudd 4. termin -8 957 316 -35 323 089 -90 500 000 39,0 %
Rammetilskudd 5. termin -8 623 649 -43 946 738 -90 500 000 48,6 %
Rammetilskudd 6. termin -8 905 591 -52 852 329 -90 500 000 58,4 %
Rammetilskudd 7. termin -9 347 091 -62 199 420 -90 500 000 68,7 %
Rammetilskudd 8. termin -8 769 000 -70 968 420 -90 500 000 78,4 %


Totalt -70 968 420 -70 968 420 -90 500 000 78,4 %
-19 531 580


-9 765 790 
Totalt (etter justert budsjett) -70 968 420 -70 968 420 -89 500 000 79,3 %


-18 531 580
-9 265 790 


Overføringer rammetilskudd per 31.08


Fordelt på gjenstående teminer som er 2
Rest i forhold til budsjett


Rest i forhold til justert budsjett
Fordelt på gjenstående teminer som er 2


Skatteinngangen kan bli bedre enn nytt skatteanslag, men med usikkerheten på 
rammetilskuddet foreslås det at skatteanslaget justeres ned til 64,0 millioner.


 Budsje tt 2014 64 500 000 Bud. vekst i % 1,40%
Regnska p 2013 63 611 964


Måned 2014 Hittil   
2014


2013 Hittil   
2013


Diff. pr.       
kr


måne
d    %


Diff.Hittil  
Kr


i år   
%


% av  
R-13


% av  
B-14


Januar 7 593 180 7 593 180 7 239 037 7 239 037 354 143 4,89 354 143 4,89 11,94 11,77
Februar 58 955 7 652 135 186 855 7 425 892 -127 900 -68,45 226 243 3,05 12,03 11,86
Mars 11 237 400 18 889 535 10 809 189 18 235 081 428 211 3,96 654 454 3,59 29,69 29,29
April 240 976 19 130 511 285 337 18 520 418 -44 361 -15,55 610 093 3,29 30,07 29,66
Mai 12 142 362 31 272 873 13 225 141 31 745 559 -1 082 779 -8,19 -472 686 -1,49 49,16 48,49
Juni 952 417 32 225 290 187 393 31 932 952 765 024 408,25 292 338 0,92 50,66 49,96
Juli 7 277 690 39 502 980 7 398 448 39 331 400 -120 758 -1,63 171 580 0,44 62,10 61,24
August 877 409 40 380 389 489 613 39 821 013 387 796 79,20 559 376 1,40 63,48 62,61
September 11 737 704 52 118 093 11 507 412 51 328 425 230 292 2,00 789 668 1,54 81,93 80,80


T ota lt 52 118 093 51 328 425 789 668 81,93 80,80


Skatteinngang


Vurderinger:
I de vurderingene som er gjort for å dekke inn 4,1 millioner, har målet vært å ikke gjøre 
negative endringer på tjenesteleveranser innen drift. Det er derfor blitt vurdert, og simulert, 
forskjellige løsninger innen finansområdet. I tillegg er området pensjon(KLP og SPK) blitt 
vurdert dithen at reguleringspremien er høyere enn året før. Det blir derfor ikke mulig å hente 
inn noe her selv om det trekkes inn mye i regnskapet – hele 17 %. Slik det ser ut nå blir det 
nok ikke tilbakeført noe på pensjonsområdet i regnskapsavslutningen 2014 slik som vi har 
gjort i de foregående årene. Heller tvert om ser det ut som man på KLP-området må gjøres 
opp med å trekke inn mer. Derfor er inndekningen konsentrert på finansområdet. Rentene 
har vært lave og stabile slik at budsjetterte renteutgifter justeres ned med 1,6 millioner. Dette 
er et stort beløp, men en refinansiering av to dyre lån i KLP/Kommunekreditt gjør dette mulig. 
Renteinntektene justeres opp med 0,3 millioner da kommunen har mer midler på bok enn når 
budsjettet ble lagt høsten 2013. Dette gir mer penger i kassen og kan tilskrives fult 
forsikringsoppgjør våren 2014. Avdragsutgiftene kan pines ned med 0,2 millioner da dette 
kan justeres ved neste rullering av sertifikatlån som kommunen har. Utbytte fra Dalane 
Energi IKS og Lyse for regnskapsåret 2013 er utbetalt og her justeres inntektene opp med 
0,245 millioner. 







I budsjettvedtaket for 2014 ble det budsjettert med avsetning til disposisjonsfond. Dette 
beløpet på 1,276 millioner settes i null.


Ut fra dette har inntektene blitt justert opp med 0,545 millioner og utgiftene justert ned med 
3,076 millioner. Samlet sett er det funnet inndekning på 3,621 millioner av foreslåtte 4,1 
millioner. Det gjenstår 0,479 millioner som tas av budsjettposten reserverte budsjett-
bevilgninger med tilsvarende beløp (0,479 millioner). Da står det igjen 2,541 millioner til bl.a. 
inndekking av årets lønnsoppgjør. Ferdigforhandlet sentralt oppgjør samt kap 4 innen 
lønnsområde, har en stipulert kostnad på 2,3 millioner i 2014. Deler av lønnsoppgjør som 
ikke er ferdigforhandlet og som det ikke er en forhandlingspott på, kan om mulig ikke 
kompenseres fult ut i 2014.


Budsjettjusteringene på 4,1 millioner foreslås fordelt slik:
• Skatteanslaget (inntekt) justeres ned med 0,5 millioner
• Anslag for rammetilskudd (inntekt) justeres ned med 1,0 million
• Ansvarsområde 330 tilføres 1,0 million
• Ansvarsområde 340 tilføres 1,2 millioner
• Ansvarsområde 341 tilføres 0,4 millioner


Økonomiske konsekvenser:
Ingen driftsmessige konsekvenser i denne saken.


Konsekvenser for barn og unge:
Ingen


Beredskapsmessige konsekvenser:
Ingen


Rådmannen sitt forslag til vedtak:
1. Renteinntekter på ansvar 123 økes med 0,3 millioner
2. Utbytteinntekter på ansvar 123 økes med 0,245 millioner
3. Renteutgifter på ansvar 123 reduseres med 1,6 millioner
4. Avsetning til fond (utgift) på ansvar 123 reduseres med 1,276 millioner
5. Avdragsutgifter på ansvar 123 reduseres med 0,2 millioner
6. Posten reserverte bevilgninger (budsjettert utgift) reduseres med 0,479 millioner
7. Skatteanslaget (inntekt) justeres ned med 0,5 millioner
8. Anslag for rammetilskudd (inntekt) justeres ned med 1,0 million
9. Ansvarsområde 330 tilføres 1,0 million
10. Ansvarsområde 340 tilføres 1,2 millioner
11. Ansvarsområde 341 tilføres 0,4 millioner


13.10.2014 Formannskapet - Møtebehandling:
Karl Gjedrem satte frem forslag til nytt punkt 12:


Det blir laget et notat til kommunestyremøtet 22.10.14 som viser oppdaterte tall og 
signaliserer ytterligere innsparinger.


Karl Gjedrem sitt forslag ble enstemmig vedtatt. (6 stemmer)
Deretter ble rådmannen sitt forslag, med vedtatt tilleggspunkt, enstemmig vedtatt. (6 stemmer)


FSK-104/14 Vedtak:
1. Renteinntekter på ansvar 123 økes med 0,3 millioner
2. Utbytteinntekter på ansvar 123 økes med 0,245 millioner
3. Renteutgifter på ansvar 123 reduseres med 1,6 millioner
4. Avsetning til fond (utgift) på ansvar 123 reduseres med 1,276 millioner







5. Avdragsutgifter på ansvar 123 reduseres med 0,2 millioner
6. Posten reserverte bevilgninger (budsjettert utgift) reduseres med 0,479 millioner
7. Skatteanslaget (inntekt) justeres ned med 0,5 millioner
8. Anslag for rammetilskudd (inntekt) justeres ned med 1,0 million
9. Ansvarsområde 330 tilføres 1,0 million
10. Ansvarsområde 340 tilføres 1,2 millioner
11. Ansvarsområde 341 tilføres 0,4 millioner
12. Det blir laget et notat til kommunestyremøtet 22.10.14 som viser oppdaterte tall og 


signaliserer ytterligere innsparinger


22.10.2014 Kommunestyret - Møtebehandling:
Økonomisjefen delte ut notat om situasjonen pr. dags dato, og orienterte om saken.


Formannskapet sitt vedtak i sak 104/14 ble enstemmig vedtatt.


KST-040/14 Vedtak:
1. Renteinntekter på ansvar 123 økes med 0,3 millioner
2. Utbytteinntekter på ansvar 123 økes med 0,245 millioner
3. Renteutgifter på ansvar 123 reduseres med 1,6 millioner
4. Avsetning til fond (utgift) på ansvar 123 reduseres med 1,276 millioner
5. Avdragsutgifter på ansvar 123 reduseres med 0,2 millioner
6. Posten reserverte bevilgninger (budsjettert utgift) reduseres med 0,479 millioner
7. Skatteanslaget (inntekt) justeres ned med 0,5 millioner
8. Anslag for rammetilskudd (inntekt) justeres ned med 1,0 million
9. Ansvarsområde 330 tilføres 1,0 million
10. Ansvarsområde 340 tilføres 1,2 millioner
11. Ansvarsområde 341 tilføres 0,4 millioner
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Notat til kommunestyret i Bjerkreim - 22.10.14 
 
Situasjonen per dags dato 
I saken som omhandlet andre tertial, ble det bebudet behov for inndekning av 4,1 millioner og 


forslag til vedtak var at det skulle legges frem en ny sak til oktobermøtene, i hhv formannskap og 


kommunestyre, om inndekning av disse. Ny sak ble lagt frem til behandling i formannskapet 13. 


oktober hvor inndekningen av 4,1 millioner ble foreslått. Forslag til vedtak var på 11 punkter, men 


etter behandling i formannskapet ble punkt 12 lagt til. Ordlydene er følgende «Det blir laget et notat 


til kommunestyremøte 22.10.14 som viser oppdaterte tall og signaliserer ytterligere innsparinger». 


En av grunnen til dette kan være at det mellom møtene har kommet frem ny informasjon om 


ytterligere overskridelser samt et notat til formannskapet via konst rådmann utarbeidet av 


økonomisjef.  Ledergruppa møtte opp i formannskapet den 13. oktober for redegjørelse. 


Etter nye opplysninger vil ansvarsområdene 200, 221 og 310 øke behovet for inndekning. I tillegg 


ligger ansvar 110 høyt i forbruksprosent på området.  


Tabellen under er ikke justert for de 11 punktene i saken vedr inndekning av 4,1 millioner 


Tabell på ansvarsnivå 
Regnskap Buds(end) Budsjett %-


2014 2014 2014 forbruk


100 Rådmann 1 123 457     1 870 000   1 870 000   60,1


110 Ordfører 1 958 792     2 113 000   2 113 000   92,7


120 Økonomi 3 866 667     5 407 000   5 389 000   71,5


130 Personal- og utvikling 1 944 895     2 936 000   2 923 000   66,2


150 Serviceavdeling 2 797 132     3 805 000   3 764 000   73,5


200 Oppvekst 4 518 227     4 961 000   4 882 000   91,1


221 Vikeså skule 24 408 154   27 914 000 27 550 000 87,4


222 Bjerkreim skule 10 177 928   12 175 000 12 024 000 83,6


231 Skjeraberget barnehage 4 566 172     5 606 000   5 515 000   81,5


232 Røysekatten barnehage 7 407 121     9 223 000   8 673 000   80,3


241 Musikk- og kulturskule 1 626 319     2 002 000   1 973 000   81,2


251 Bibliotek 705 386        931 000      922 000      75,8


300 Levekår 958 118        1 145 000   1 145 000   83,7


310 Helse 3 787 320     4 814 000   4 803 000   78,7


330 Sosial - kommunen 5 240 353     5 097 000   3 195 000   102,8


331 NAV - sosial 1 458 547     2 216 000   1 829 000   65,8


340 Pleie- og omsorg 34 676 608   39 385 000 39 106 000 88,1


341 Samhandlingsreformen 1 663 000     1 757 000   1 457 000   94,7


400 LMT 3 620 261     5 027 000   5 026 000   72,0


401 LMT - Vedlikehold 2 139 923     2 803 000   2 768 000   76,3


402 LMT - selvkost vann 351 304        11 000        -              


403 LMT - selvkost kloakk -288 514      9 000          -              


440 Landbruk 1 404 962     1 848 000   1 829 000   76,0


441 Skogbruk 3 883            70 000        83 000        5,6


500 Kultur 1 536 005     1 950 000   1 950 000   78,8  







 


Oppdatering rammetilskudd/skatt 


Tabellen er klippet fra sak om innsparing. 


Bevegelse UB Budsjett hittil %


Rammetilskudd 1. termin -8 539 800          -8 539 800    -90 500 000       9,4 %


Rammetilskudd 2. termin -8 539 800          -17 079 600 -90 500 000       18,9 %


Rammetilskudd 3. termin -9 286 173          -26 365 773 -90 500 000       29,1 %


Rammetilskudd 4. termin -8 957 316          -35 323 089 -90 500 000       39,0 %


Rammetilskudd 5. termin -8 623 649          -43 946 738 -90 500 000       48,6 %


Rammetilskudd 6. termin -8 905 591          -52 852 329 -90 500 000       58,4 %


Rammetilskudd 7. termin -9 347 091          -62 199 420 -90 500 000       68,7 %


Rammetilskudd 8. termin -8 769 000          -70 968 420 -90 500 000       78,4 %


Totalt -70 968 420       -70 968 420 -90 500 000       78,4 %


-19 531 580 


-9 765 790   


Totalt (etter justert budsjett) -70 968 420       -70 968 420 -89 500 000       79,3 %


-18 531 580 


-9 265 790   


Overføringer rammetilskudd per 31.08


Fordelt på gjenstående teminer som er 2


Rest i forhold til budsjett


Rest i forhold til justert budsjett


Fordelt på gjenstående teminer som er 2  


Etter at saken var levert fra saksbehandler, er det innbetalt 8,388 millioner i rammetilskuddets 9. 


termin. Dette er en million lavere enn ønsket etter oppsett på justert budsjett. Det er kanskje 


pessimistisk å tro at vi ikke får 10,2 millioner i siste termin, men det ligger realisme bak. Får 


kommunen 9,0 millioner på neste termin ligger vi 1,1 million bak justert budsjett. Det er ingen 


endringer i skattetallene i forhold til tidligere opplyst og anslag. 


Ansvar 110 


Høy forbruksprosent skyldes nok utgifter til prosessen med å finne ny rådmann. Viser til første tertial 


hvor administrasjonens forslag var å legge inn midler for å dekke opp disse utgiftene. Dette forslaget 


ble strøket ved politisk behandling. 


Ansvar 200 


Innen ansvar 200 blir det belastet utgifter innen tjenestene skoleskyss, PPT, styrket tilbud førskole og 


førskole generelt som ikke kan fordeles ut på de respektive barnehagene. Alle disse tjenestene har 


per dags dato eller vil inne 31.12 ha et overforbruk. Bare innen skoleskyss og PPT vil overforbruket 


samlet være på om lag 0,6 millioner. Skoleskyss er stipulert i forhold til utgiftene ut året i 2013 og hva 


man av utgifter kan forvente resten av 2014. Når det gjelder PPT har vi fått et justert budsjett i 


forholde oss til som viser en utgift på om lag 0,95 millioner. Dette er 0,3 millioner over budsjett. De 


to andre tjenestene ligger per dags dato 0,18 millioner over budsjett. I tillegg ble det i forrige uke 


avklart at Bjerkreim kommune skal betale for 0,28 millioner for en person Bjerkreim kommune har 


ansvar for, plassert i en annen kommune. Dette er bare for høsthalvåret og på årsbasis (2015) tilsier 


det en kostnad på 0,675 millioner. 


For å dekke inn noen av disse kostnader vil man kunne foreslå at det brukes 0,324 millioner av 


disponibelt fond. Dette er midler fra den tiden fikk statstilskudd til barnehagene og hvor 10 % av 


dette skulle settes av til bl.a. spes.ped. tiltak i barnehagene (styrket førskole). 


Ansvar 221 


Rektor har iverksatt kostnadskontroll og lokalt innkjøpsstopp, men likevel stipuleres det til et 


overforbruk på om lag 1,4 millioner. Det hele ser ut til å være overskridelser på lønn. Dette til tross 


for at tiltak er iverksatt akkurat på dette området. 







Ansvar 310 


Konsekvenser av politisk sak som handlet om et eller to legekontorer i Bjerkreim samt at man i 


saksfremlegget kunne få inntrykk av at det var innsparinger i forhold til ha et legekontor og da ikke et 


kommunalt. Selv om personalutgifter forsvant ved flytting, forsvant også inntekter legekontoret 


genererte. Etter det endrede kostnadsbilde er det isolert sett en økt kostnader for 2014 som kan 


stipuleres til 0,85 millioner. På helårsbasis (2015) er det beregnet en økt kostnad på 1,575 millioner. 


En ser at dette blir vanskelig å få dekket inn uten at man bruker av oppsparte midler 


Ansvar 330 


På dette ansvarsområde holdes det på tidligere stipulering av kostandene ved årsslutt.   


Ansvar 340/340  


Ingen nye opplysninger enn de som allerede ligger i saken om andre tertial. 


I tillegg er det tiltak som vikar ved avspasering, innleie av arbeidskraft til minimum (per dags dato er 


det 6 300 arbeidstimer med fravær som ikke er erstattet), redusert antall som tar kompetanseheving 


eksternt – kjører internopplæring og kompetansegrupper.  Opplæring må gjøres hvis man skal få en 


forsvarlig gjennomføring av samhandlingsreformen 


Vurdering 2014 


Budsjettet er gitt på rammenivå og her er organisasjonen kommet i en situasjon hvor enkelte 


områder har stort overforbruk, mens andre økonomisk holder seg innenfor sine stramme budsjetter.   


Det at mindreforbruk på enkelte områder (rammer) er med på å dekke merforbruk på andre 


områder, ser man først i regnskapsavslutningen for 2014. 


Pensjon 


Kommunen har to pensjonskasser å forholde seg til KLP og SPK (Statens pensjonskasse). Dette er et 


område som det kan være vanskelig å stipulere kostnader fordelt på årspremie og premieavvik. Det 


som er med p¨å å gjøre dette komplisert er de forutsetninger som legges til grunn. Her er staten også 


med på å gjøre bilde verre for kommunen ved at grunnlagsrenten settes ned. Dette vil si at den rente 


som man er garantert på avsatte midler.   


KLP 


Innen for KLP hadde vi frem til 01.01.14 hadde kommune tre pensjonsforhold til KLP. Politisk, 


sykepleiere og fellesordningen. Fra 01.01.14 faller politisk inn under fellesordningen (vedtak i 


kommunestyret). Årets reguleringspremie 


Årspremie 


 Årets kostnad inkl reguleringspremien skal i vårt regnskap fordeles ut på den tjeneste den 


enkelte medlem har sin inntekt. Litt misvisende da den fordeles etter medlemsmassen nå og 


ikke etter hvem det gjelder (de som har avsluttet arbeidsforholdet). AFP kostnadene her er 


etter hvor mange som tar ut AFP. 


Premieavvik 


 Behandles etter regnskapsregler, og etter forskrifter for behandling av kostnad og innbetalt 


premie i regnskapsåret. Premieavvik fordeles ikke ut på tjeneste 


 


SPK 


Medlemmer her er undervisningspersonell 


 


Årspremie 


 SPK sender ikke ut noen reguleringspremie da de har bakt dette inn i ordinær premie. Men 


AFP ordningen i SPK er dyrere enn i KLP da det betales 2,2 % av grunnlaget i medlemsmassen 


uavhengig hvor mange som tar den ut. Dette må også fordeles ut på tjeneste der hvor 







medlemmene arbeider. Dette fordeles i regnskapsavslutningen og dekkes inn av de trekk 


som gjøres hver måned lønnsgrunnlaget. 


Premieavvik 


 Et premieavvik behandles slik som under KLP. 


Ut fra dette vurderes det slik at det er ikke noe å hente på bunnlinja i regnskapsavslutningen. 


Tiltak i 2014 


Per dags dato under 75 dager igjen av året og da skal det gjøres drastiske tiltak for at alle disse 


millionene skal dekkes inn uten at det brukes at oppsparte midler. Hvis man kommer dårlig ut i 


regnskapet vil regnskapsreglene overstyre vedtak gjort av kommunestyre, som sier at oppsparte 


midler skal dekke inn et eventuelt underskudd. 


Hva er vurdert 


Innkjøpsstopp er et tiltak som kan iverksettes, men etter en nøye vurdering gir ikke dette de store 


økonomiske gevinstene inneværende år. Likevel må det sendes ut en sterk henstilling om at alle i 


organisasjonen fortsatt har måtehold til innkjøp og at større innkjøp må utsettes til neste år der hvor 


dette kan gjøres.   


Ansettelsesstopp er et annet tiltak administrasjonen har vurdert for å redusere utgifter. Her har man 


to valg enten at alle stillinger, uansett profesjon, skal holdes vakante eller at alle stillinger blir vurdert 


om de skal besettes eller stå vakant.  


Bruk av overtid 
Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap


2014 2013 2012 2011


100 Rådmann -              -              -              7 490          


120 Økonomi -              -              7 926          -              


130 Personal- og utvikling 1 149          404             -              1 125          


150 Serviceavdeling -              2 183          -              2 541          


200 Oppvekst 4 853          5 417          523             5 287          


221 Vikeså skule 205 418      586 778      467 156      425 389      


222 Bjerkreim skule 12 672        26 182        5 868          9 494          


231 Skjeraberget barnehage 60 998        95 211        87 027        137 940      


232 Røysekatten barnehage 88 385        137 766      70 725        51 977        


310 Helse -              -              3 080          23 520        


330 Sosial - kommunen 68 816        108 071      8 612          -              


340 Pleie- og omsorg 802 426      855 015      762 187      672 104      


401 LMT - Vedlikehold 51 226        47 041        49 016        82 035        


402 LMT - selvkost vann 5 157          22 436        -              5 027          


403 LMT - selvkost kloakk 691             1 850          2 662          1 802          


440 Landbruk -              -              1 819          -               


Dette er en oversikt som viser regnskapsført overtid på ansvarsområder. Grunnen til overtid kan 


være mange, men holdningen skal være gjennomgående - overtid skal være på et minimum.  


Bruk av fond 


Bruka av fond for å dekke opp overforbruk på ansvar 200. Beløp er på 324 707,74 


Ellers er det mange forhold som kan innvirke på årets regnskapsresultat og det er per i dag 


disponibelt om lag 9,0 millioner for å dekke inn et eventuelt merforbruk. 


Tiltak 2014/2015 


Organisasjonens lønnsutgifter utgjør mellom 65 – 70 % av det totale utgiftsnivået. For å hente inn 


millioner er det her midlene økonomisk kan hentes. Slike tiltak som oppsigelser må avklares så tidlig 


som mulig for å få en størst mulig effekten i 2015. Et av tiltakene som bør vurderes er om 


engasjementstillingen som rådgiver vindkraft avsluttes tidligere enn avtalt. 


 
Vedlegg:  
Dok.nr Tittel på vedlegg 
111318 vedlegg til notat 
111319 Oppsett i KLP 







 


OPPSETT I KLP 
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Ansvar: 100 Rådmann 


  1206 Sentral ledelse 1.064.032,91 1.491.000,00 1.491.000,00 71,4 
  2027 Vikeså skule - småskulen - gjenopp 55.644,80 0,00 0,00 0,0 
  3202 Annen kommunal næring 5.779,00 0,00 0,00 0,0 
  3257 Interkommunalt næringsarbeid 0,00 379.000,00 379.000,00 0,0 
Sum ansvar: 100 Rådmann 1.125.456,71 1.870.000,00 1.870.000,00 60,2 


 


Ansvar: 110 Ordfører 


  1001 Politisk organ 1.957.984,23 2.109.000,00 2.109.000,00 92,8 
  1805 Rådet for eldre og funksjonshemme 2.261,91 4.000,00 4.000,00 56,6 
Sum ansvar: 110 Ordfører 1.960.246,14 2.113.000,00 2.113.000,00 92,8 


 


Ansvar: 120 Økonomi 


  1101 Kontrollutvalget 74.227,90 83.000,00 83.000,00 89,4 
  1102 Kontrollutvalgssekretæriat 69.000,00 83.000,00 83.000,00 83,1 
  1103 Revisjon 223.200,00 288.000,00 288.000,00 77,5 
  1203 Økonomi og IKT-jenester 1.980.004,91 3.055.000,00 3.037.000,00 64,8 
  1204 Serviceavdelingen 642,00 0,00 0,00 0,0 
  1205 Breiband og IKT 90.100,00 150.000,00 150.000,00 60,1 
  1209 IT-fordeles 4.180,00 0,00 0,00 0,0 
  3900 Kirkelig administrasjon 1.425.000,00 1.748.000,00 1.748.000,00 81,5 
Sum ansvar: 120 Økonomi 3.866.354,81 5.407.000,00 5.389.000,00 71,5 


 


Ansvar: 130 Personal- og utvikling 


  1202 Personalpolitisk arbeid 1.599.417,26 2.777.000,00 2.767.000,00 57,6 
  1206 Sentral ledelse 46.530,62 0,00 0,00 0,0 
  1803 Lærlinger 247.308,58 92.000,00 92.000,00 268,8 
  2730 Kommunale sysselsettingstiltak 56.450,18 67.000,00 64.000,00 84,3 
Sum ansvar: 130 Personal- og utvikling 1.949.706,64 2.936.000,00 2.923.000,00 66,4 


 


Ansvar: 150 Serviceavdeling 


  1003 Støtte til politiske partier 0,00 40.000,00 40.000,00 0,0 
  1204 Serviceavdelingen 2.337.234,13 3.021.000,00 2.988.000,00 77,4 
  1301 Kommunehuset - drift 451.052,12 634.000,00 626.000,00 71,1 
  2653 Boliger - utleie 8.999,47 0,00 0,00 0,0 
  3920 Andre relgiøse formål 0,00 110.000,00 110.000,00 0,0 
Sum ansvar: 150 Serviceavdeling 2.797.285,72 3.805.000,00 3.764.000,00 73,5 


 


Ansvar: 200 Oppvekst 


  1206 Sentral ledelse 760.518,15 1.042.000,00 1.042.000,00 73,0 
  2010 Førskole 499.987,70 440.625,00 440.625,00 113,5 
  2021 Grunnskole -43.697,00 0,00 0,00 0,0 
  2023 Kurs og kompetansebygging 600,00 30.000,00 30.000,00 2,0 
  2024 PPT 718.909,00 650.000,00 650.000,00 110,6 
  2110 Styrket tilbud førskole 1.575.890,55 1.448.375,00 1.369.375,00 108,8 
  2230 Skoleskyss 1.006.018,41 1.350.000,00 1.350.000,00 74,5 
Sum ansvar: 200 Oppvekst 4.518.226,81 4.961.000,00 4.882.000,00 91,1 


 


Ansvar: 221 Vikeså skule 


  2021 Grunnskole 22.031.087,49 24.589.000,00 24.268.000,00 89,6 
  2150 Skolefritidstilbud (SFO) 290.466,31 561.000,00 545.000,00 51,8 
  2220 Skolelokaler 1.985.322,46 2.763.000,00 2.737.000,00 71,9 
  3700 Bibliotek 101.277,86 1.000,00 0,00****** 
Sum ansvar: 221 Vikeså skule 24.408.154,12 27.914.000,00 27.550.000,00 87,4 


 


Ansvar: 222 Bjerkreim skule 


  2021 Grunnskole 9.155.187,25 10.841.000,00 10.709.000,00 84,5 
  2150 Skolefritidstilbud (SFO) 291.585,88 188.000,00 179.000,00 155,1 
  2220 Skolelokaler 731.154,72 1.146.000,00 1.136.000,00 63,8 
Sum ansvar: 222 Bjerkreim skule 10.177.927,85 12.175.000,00 12.024.000,00 83,6 


 


Ansvar: 231 Skjeraberget barnehage 


  2010 Førskole 4.058.068,51 5.099.000,00 5.011.000,00 79,6 
  2110 Styrket tilbud førskole 17.831,42 0,00 0,00 0,0 
  2210 Førskolelokaler og skyss 403.845,32 507.000,00 504.000,00 79,7 
Sum ansvar: 231 Skjeraberget barnehage 4.479.745,25 5.606.000,00 5.515.000,00 79,9 


 


Ansvar: 232 Røysekatten barnehage 


  2010 Førskole 6.823.782,16 8.593.000,00 7.979.000,00 79,4 
  2110 Styrket tilbud førskole 909,45 0,00 55.000,00 0,0 
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  2210 Førskolelokaler og skyss 449.285,03 630.000,00 579.000,00 71,3 
  2730 Kommunale sysselsettingstiltak -23.917,01 0,00 60.000,00 0,0 
Sum ansvar: 232 Røysekatten barnehage 7.250.059,63 9.223.000,00 8.673.000,00 78,6 


 


Ansvar: 241 Musikk- og kulturskule 


  3830 Musikk- og kulturskole 1.626.319,40 2.002.000,00 1.973.000,00 81,2 
Sum ansvar: 241 Musikk- og kulturskule 1.626.319,40 2.002.000,00 1.973.000,00 81,2 


 


Ansvar: 251 Bibliotek 


  3700 Bibliotek 705.386,09 931.000,00 922.000,00 75,8 
Sum ansvar: 251 Bibliotek 705.386,09 931.000,00 922.000,00 75,8 


 


Ansvar: 300 Levekår 


  1206 Sentral ledelse 531.716,06 653.000,00 653.000,00 81,4 
  2330 Annet forbyggende helsearbeid -100.000,00 100.000,00 100.000,00 -100,0 
  2420 Råd, veiledning og sosialt forbyggen 0,00 125.000,00 125.000,00 0,0 
  2440 Barnevernstjenester 211.362,89 267.000,00 267.000,00 79,2 
  2830 Bistand til etableing og opprettholdel 315.038,80 0,00 0,00 0,0 
Sum ansvar: 300 Levekår 958.117,75 1.145.000,00 1.145.000,00 83,7 


 


Ansvar: 310 Helse 


  2320 Forebygging - helsestasjon- og skol 1.160.762,88 1.385.000,00 1.607.000,00 83,8 
  2410 Diagnose, behandling, re-/habiliterin 2.428.039,31 2.819.000,00 2.586.000,00 86,1 
  2411 Fysioterapi 566.302,00 610.000,00 610.000,00 92,8 
Sum ansvar: 310 Helse 4.155.104,19 4.814.000,00 4.803.000,00 86,3 


 


Ansvar: 330 Sosial - kommunen 


  1206 Sentral ledelse 50.963,69 10.000,00 143.000,00 509,6 
  2311 Aktivitetstilbud barn og ungdom -39.860,37 0,00 0,00 0,0 
  2330 Annet forbyggende helsearbeid 4.329,57 88.000,00 88.000,00 4,9 
  2340 Aktivisering og servicetjenester overf 480,00 0,00 0,00 0,0 
  2420 Råd, veiledning og sosialt forbyggen 140.145,37 109.000,00 156.000,00 128,6 
  2440 Barnevernstjenester 1.552.715,25 1.783.000,00 1.476.000,00 87,1 
  2441 KUTT Dalane 499,00 0,00 0,00 0,0 
  2510 Barnevernstiltak i familien 663.552,49 967.000,00 467.000,00 68,6 
  2520 Barnevernstiltak utenfor familien 3.033.163,30 2.140.000,00 865.000,00 141,7 
Sum ansvar: 330 Sosial - kommunen 5.405.988,30 5.097.000,00 3.195.000,00 106,1 


 


Ansvar: 331 NAV - sosial 


  2420 Råd, veiledning og sosialt forbyggen 777.409,25 854.000,00 842.000,00 91,0 
  2751 Integreringstilskudd -57.650,00 0,00 0,00 0,0 
  2760 Kvalifiseringsordningen 142.565,00 340.000,00 340.000,00 41,9 
  2810 Økonomisk sosialhjelp 596.222,54 1.022.000,00 647.000,00 58,3 
Sum ansvar: 331 NAV - sosial 1.458.546,79 2.216.000,00 1.829.000,00 65,8 


 


Ansvar: 340 Pleie- og omsorg 


  2340 Aktivisering og servicetjenester overf 418.948,06 662.000,00 662.000,00 63,3 
  2412 Kommunal fysioterapi 402.112,44 471.000,00 455.000,00 85,4 
  2531 Administrasjon og bygg -380.068,43 -649.000,00 -358.000,00 58,6 
  2532 Pleie og omsorg - Sone Sør 102.000,00 0,00 0,00 0,0 
  2533 Sone Nord 20.239.812,03 22.379.000,00 21.988.000,00 90,4 
  2534 Demens avdeling 36,68 0,00 0,00 0,0 
  2535 Kjøkken 3.327.593,49 3.798.000,00 3.762.000,00 87,6 
  2536 Ressurskrevende beboere 2.301.385,17 1.227.000,00 1.200.000,00 187,6 
  2539 IT - omsorgstjenesten 87.688,71 0,00 0,00 0,0 
  2541 Pleie og omsorg - Heiemsykepleien 2.389.305,86 4.904.000,00 4.853.000,00 48,7 
  2542 Pleie og omsorg - Heimehjelp 589.977,82 845.000,00 831.000,00 69,8 
  2543 Psykiatri 1.697.998,53 2.176.000,00 2.146.000,00 78,0 
  2544 Praktisk bistand funksjonshemmede 3.528.815,64 3.330.000,00 3.327.000,00 106,0 
  2545 Brukerstyrt assistent 176.648,21 242.000,00 240.000,00 73,0 
  2561 Øyeblikkelig hjelp -149.845,52 0,00 0,00 0,0 
  2730 Kommunale sysselsettingstiltak -1.559,51 0,00 0,00 0,0 
Sum ansvar: 340 Pleie- og omsorg 34.730.849,18 39.385.000,00 39.106.000,00 88,2 


 


Ansvar: 341 Samhandlingsreformen 


  2550 Medfinansiering somatiske tjenester 1.837.000,00 1.757.000,00 1.457.000,00 104,6 
Sum ansvar: 341 Samhandlingsreformen 1.837.000,00 1.757.000,00 1.457.000,00 104,6 


 


Ansvar: 400 LMT 


  1206 Sentral ledelse 766.140,47 946.000,00 946.000,00 81,0 
  1901 Vedlikehold 1.195,60 0,00 0,00 0,0 
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  3010 Plansaksbehandling 211.874,46 725.000,00 725.000,00 29,2 
  3021 Byggesaker 176.722,80 498.000,00 498.000,00 35,5 
  3022 Delingssaker -9.800,00 0,00 0,00 0,0 
  3030 Kart og oppmåling 81.250,31 145.000,00 145.000,00 56,0 
  3251 Næringsarealer -31.500,00 0,00 0,00 0,0 
  3320 Kommunale veier 300.865,68 0,00 0,00 0,0 
  3321 Asfalt 35.077,00 0,00 0,00 0,0 
  3322 Ganglys 216.198,78 0,00 0,00 0,0 
  3323 Kommunale veier - miljø og trafikksik 26.532,67 0,00 0,00 0,0 
  3330 Kommunale veier 231.694,00 1.409.000,00 1.409.000,00 16,4 
  3340 Kommunale veier - miljø- og trafikksi 1.500,00 0,00 0,00 0,0 
  3380 Forebygging av brann andre ulykker 753.959,41 0,00 0,00 0,0 
  3390 Beredskap mot branner og andre uly 699.289,90 1.400.000,00 1.400.000,00 50,0 
  3601 Naturvern og kalking 40.981,26 -186.000,00 -187.000,00 -22,0 
  3603 Kalking 73.838,90 0,00 0,00 0,0 
  3604 Drift av kaldoserer 39.233,78 90.000,00 90.000,00 43,6 
  3605 Vedlikehald - Malmei 5.205,56 0,00 0,00 0,0 
Sum ansvar: 400 LMT 3.620.260,58 5.027.000,00 5.026.000,00 72,0 


 


Ansvar: 401 LMT - Vedlikehold 


  1901 Vedlikehold 2.139.742,92 2.803.000,00 2.768.000,00 76,3 
Sum ansvar: 401 LMT - Vedlikehold 2.139.742,92 2.803.000,00 2.768.000,00 76,3 


 


Ansvar: 402 LMT - selvkost vann 


  3400 Produksjon av vann 640.614,41 1.172.000,00 1.163.000,00 54,7 
  3450 Distribusjon av vann -289.310,16 -1.161.000,00 -1.163.000,00 24,9 
Sum ansvar: 402 LMT - selvkost vann 351.304,25 11.000,00 0,00 3193,7 


 


Ansvar: 403 LMT - selvkost kloakk 


  3500 Avløpsrensing 543.528,34 1.450.000,00 1.450.000,00 37,5 
  3530 Avløpsnett/avløpsvann -847.992,98 -1.441.000,00 -1.450.000,00 58,9 
  3532 Vann- og avløpsnett (Vikeså - Bjerkre 15.950,75 0,00 0,00 0,0 
Sum ansvar: 403 LMT - selvkost kloakk -288.513,89 9.000,00 0,00&***** 


 


Ansvar: 440 Landbruk 


  3253 Landbruksforvaltning 1.234.428,59 1.683.000,00 1.677.000,00 73,4 
  3256 Landbruksstøtte 63.678,00 26.000,00 13.000,00 244,9 
  3600 Fiske, jakt og viltstell 49.405,99 64.000,00 64.000,00 77,2 
  3602 Naturforvaltning og friluftsliv 57.500,00 75.000,00 75.000,00 76,7 
Sum ansvar: 440 Landbruk 1.405.012,58 1.848.000,00 1.829.000,00 76,0 


 


Ansvar: 441 Skogbruk 


  3201 Kommuneskogen 884,00 -6.000,00 -6.000,00 -14,7 
  3256 Landbruksstøtte 0,00 50.000,00 63.000,00 0,0 
  3600 Fiske, jakt og viltstell 2.998,92 26.000,00 26.000,00 11,5 
Sum ansvar: 441 Skogbruk 3.882,92 70.000,00 83.000,00 5,6 


 


Ansvar: 500 Kultur 


  1201 Informasjonsblad 34.335,69 46.000,00 46.000,00 74,6 
  1206 Sentral ledelse 570.444,86 813.000,00 813.000,00 70,2 
  2311 Aktivitetstilbud barn og ungdom 78.078,43 44.000,00 44.000,00 177,5 
  2312 Kulturmidler 180.000,00 195.000,00 195.000,00 92,3 
  2314 17. mai arrangement 28.761,90 42.000,00 42.000,00 68,5 
  3252 Turisme og reiseliv -438,60 155.000,00 155.000,00 -0,3 
  3602 Naturforvaltning og friluftsliv 133.620,07 58.000,00 58.000,00 230,4 
  3650 Kulturminnevern 40.490,00 26.000,00 26.000,00 155,7 
  3750 Muséer 83.506,71 92.000,00 92.000,00 90,8 
  3771 Kulturfestivalen i Dalane -108.223,67 0,00 0,00 0,0 
  3800 Idrett og tilskudd til andres idrettsanl 109.968,74 102.000,00 102.000,00 107,8 
  3811 Aktivitetspark 109.911,30 0,00 0,00 0,0 
  3850 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til a 133.182,29 272.000,00 272.000,00 49,0 
  3852 Offentlig svømming 72.367,31 70.000,00 70.000,00 103,4 
  3862 Ørsdalen skule 70.000,00 35.000,00 35.000,00 200,0 
Sum ansvar: 500 Kultur 1.536.005,03 1.950.000,00 1.950.000,00 78,8 
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revisjonsåret 2014 7 


Referat-/meldingssaker 


6/14 13/00217-18 Vedtak KST Årsmelding 2013 8 
 
 
Innkallinga ble godkjent utan merknader.  
 
 
13/14 Godkjenning av protokoll frå møte den 7. april 2014 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 7. april 2014. 
 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 7. april 
2014. 


 
 
 
14/14 Orientering frå administrasjonen - status knytt til sak vedr. 


skulemiljøet i Bjerkreim 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tar gjennomgangen frå administrasjonen til 
orientering. 


 
 


Møtebehandling 
Oppvekstleiar og rådmann orienterte. 
Møtet vart lukka i høve til Koml. § 31.2/jfr. Fvl § 13.1 ved siste del av 
orienteringa. 
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Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.  
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar gjennomgangen frå administrasjonen til 
orientering. 


 
 
 
15/14 Oppfølging av rapport: Vedlikehald av kommunale bygg 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


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


 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging 
av rapporten «Vedlikehald av kommunale bygg» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendast kommunestyret til orientering. 


 
 
 
16/14 Utkast til prosjektmandat. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 


i Lyse Energi AS 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


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


 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om vedtak i Sola og Sandnes kommune 
knytt til denne bestillinga,  
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med tillegg av 
problemstillingar vedtatt i Sola og Sandnes. 
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Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller selskapskontroll i Lyse Energi 
AS i samarbeid med øvrige eigarar i tråd med det utkastet til 
prosjektmandat som ligg føre – med tillegg av dei presiseringane 
som går fram av vedtaket i kontrollutvalet i Stavanger, Sola og 
Sandnes. 


 
 
 
17/14 Utveljing av prosjekt for gjennomføring i 2015 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


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


 
Møtebehandling 
Kontrollutvalet vart av kommunestyret bedne om å gå inn i skulemiljøet på 
ny i 2015, jfr. vedtak i K-sak 43/13. Det vart røysta over dette forslaget, sjå 
under votering. Fleirtalet ønskjer å utsetje denne gjennomgangen til 2016 
for at kommunen fram til ny gjennomgang skal få ro til å innarbeida nye 
rutinar og planar. 
 
Kontrollutvalet forslo å prioritera gjennomgang av bygg/byggesaker for 
framlegg av prosjektmandat til neste møte. 
 
Votering 
Forslag om gjennomføring av ny forvaltningsrevisjon innafor skulemiljøet i 
tråd med kommunestyrets vedtak i sak 43/13 vart utsett til 2016 med 3 mot 
2 røyster. 
 
Forslag til framlegg av prosjektmandat til neste møte ang. Bygg/ 
byggesaker vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet vart av kommunestyret bedne om å gå inn i skulemiljøet på 
ny i 2015, jfr. vedtak i K-sak 43/13. Kontrollutvalet vil utsetja denne 
gjennomgangen til 2016 for at kommunen skal få ro til å innarbeida nye 
rutinar og planar.  
 
Kontrollutvalet ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat 
innafor Bygg/byggesaker til neste møte. 
 
Kontrollutvalet utset tidligare bestilt selskapskontroll ang. Eigarskaps-
forvaltning, slik at denne vert gjennomført og levert i 2016. 
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18/14 Forslag til møteplan for 2015 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek følgjande møteplan for 2015: 
 
Dag Dato Tidspunkt Kommentar 
Måndag 23. februar 08:30  
Måndag 20. april 08:30 Kan bli endra 
Måndag 1. juni 08:30  
Måndag 7. september 08:30  
Måndag 16. november 08:30 Nytt utval 
 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek følgjande møteplan for 2015: 
 
Dag Dato Tidspunkt Kommentar 
Måndag 23. februar 08:30  
Måndag 20. april 08:30 Kan bli endra 
Måndag 1. juni 08:30  
Måndag 7. september 08:30  
Måndag 16. november 08:30 Nytt utval 


 
 
 
19/14 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 og 
1. halvår 2014 til orientering. 


 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 
og 1. halvår 2014 til orientering. 
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20/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalets budsjettforslag 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


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


 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tilrår eit samla budsjett for kontroll- og tilsyn for 
2015 på 516 000 kr. ekskl. mva. 


 
 
 
21/14 Rekneskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikta for kontroll og tilsyn pr. 
31.07.14 til orientering. 


 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikta for kontroll og tilsyn pr. 
31.07.14 til orientering. 


 
 
 
22/14 Revisors uavhengighets-erklæring 2014 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor si uavhengighets-erklæring 2014 til 
orientering. 


 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøyses vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor si uavhengighets-erklæring 2014 til 
orientering. 


 
 
 
23/14 Statusoversikt pr. september 2014 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


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


Møtebehandling 
Revisor orienterte.  
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt pr. september 2014 til 
orientering. 


 
 
 
24/14 Orientering om revisor sin overordna strategi for revisjonsåret 2014 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


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


 
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. 
Møtet vart lukka under denne orienteringa med heimel i Koml. § 31.5.  
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor sin overordna strategi for 
revisjonsåret 2014 til orientering. 
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Referat-/meldingssaker: 
 
6/14 Vedtak KST Årsmelding 2013 
Meldingssaka 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 








 Bjerkreim kommune 
Sentraladministrasjonen 


 Serviceavdelinga 
 


   
Postadresse: Postboks 17, 4389 Vikeså E-post: postmottak@bjerkreim.kommune.no  Telefon: 51 20 11 00 
Besøksadresse: Kommunehuset, Nesjane Org.nr.: 970 490 361 Telefaks: 51 20 11 01 
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Postboks 583  
4305 SANDNES  


 
 
      


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


Torunn Ivesdal Gjedrem  
Telefon: 51 20 11 62 


 14/10027 
14/528 


FE-040, TI-
&58 


10.09.2014 11.11.2014 


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


 
 


Melding om vedtak - Oppfølging politiske vedtak 2. halvår 2013 og 
1. halvår 2014 
 
Viser til oversending av kontrollutvalets vedtak i sak (18/14) 19/14, datert 10.09.14. 
 
Kommunestyret har i møte 24.09.14 gjort følgjande vedtak: 
 
 


KST-038/14 Vedtak: 
Kommunestyret tek oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 til 
orientering, med følgjande kommentar: F-sak 086/13 Vurdering av oppgavefordeling 
mellom folkevalgte organer m.v. skulle vore på lista; ikkje avslutta saker.  


 
Dette til orientering. 
 
 
 
Med helsing 
Bjerkreim kommune 
 
 
Torunn Ivesdal Gjedrem 
sekretær/arkivansvarleg 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift. 
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Kontrollutvalet i Bjerkreim 
         


 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00051 


Vedlegg: Statusoversikt pr. november 2014 


 
Vedtekne prosjekt under arbeid/til behandling: 
 


Forvaltningsrevisjonsprosjekt Vedtatt 
igangsett 


Estimert 
timeforbruk 


Status - antatt 
ferdigstild  til: 


Bygg/byggesaker 
 


Utsett 
 


 Avventer komst. beh. av 
KU-sak 25/14 


Økonomistyring 25.11.13 150 t 
 


Til behandling 
    
Selskapskontrollar    
 Eigarskapskontroll av kommunen  
 


25.11.13 150 t  2016 
 Dalane Miljøverk IKS 07.04.14 23 t 2015 
 Lyse Energi AS 08.09.14  2015 


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


Forvaltningsrevisjons- 
prosjekt 


Bestilt Behandla Oversendt 
kommunen 


Planlagt 
oppfølging 


svarfrist 


Status/dato for 
evt. purring 


Skulemiljøet i Bjerkreim 31.10.12 09.09.13/ 
08.09.14 


 
10.09.14 


 Avventer 
komst.vedtak 


Selskapskontrollar      
      


 
Ferdigbehandla prosjekt:: 
 


Forvaltningsrevisjons- 
prosjekt 


Bestilt Oppfølging 
behandla 


Oversendt 
kommunen 


 Status/dato for 
evt. purring 


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 
Styringssystem 12.04.10 21.02.11 22.02.11 1. halvår 


2012 
Ikkje vedtatt 


oppfølging i kst. 
Selskapskontrollar      


Interkommunalt Arkiv IKS 16.04.12 25.11.13 17.04.13  Ferdigbehandla 
      


n 
Daglig leder 
Andre saker: 


Sak/prosjekt Behandla Status Merknader 
Overordna analyse 2012 - 2015 04.06.12 Ferdigbehandla  
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Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige 


i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig 


dokument og skal være tilgjengelig for media og andre interesserte. Behovene varierer, 


men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 


 


1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer. 


2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg. 


 


 


 


Innhold .................................................................................................................. 3 


Sammendrag ........................................................................................................ 4 


Rådmannens kommentar .................................................................................. 6 


Rapporten ............................................................................................................. 8 
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2.4 Realistiske budsjett for avdelingene/ budsjettprosessen ............. 15 


2.5 Budsjettoppfølging overfor avdelingene ........................................ 20 


2.6 Rapportering til folkevalgte .............................................................. 20 


2.7 Månedsrapportering til formannskapet .......................................... 23 
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Formålet med dette prosjektet har vært å gjennomgå kommunens økonomistyring for å 


vurdere om budsjetteringen er realistisk og om det blir foretatt nødvendig 


budsjettoppfølging. I tillegg skulle en undersøke om det som var påpekt i 


forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende budsjettstyring fra 2011, er fulgt opp.  


 


Tidligere forvaltningsrevisjon 


I forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2011 anbefalte Rogaland Revisjon IKS kommunen 


å utarbeide rutiner for budsjettprosessen og for risikovurderinger. Vår gjennomgang 


har avdekket at vedtak fra kontrollutvalget ikke er fulgt opp.  


 


Styringsverktøy  


Kommunen benytter Visma som styringsverktøy. Kommunen kan i større grad ta i 


bruk muligheten til å periodisere budsjettet og på den måten ta ut bedre 


økonomirapporter.  


 


Pensjonsutgifter 


Bjerkreim kommune har i årene 2011 - 2013 budsjettert med 3-4 millioner kroner 


høyere pensjonsutgifter enn det regnskapet har endt på. Kommunen budsjetterer 


pensjonsutgifter fast med 17% av lønnskostnadene. For kommende budsjetter 


anbefaler vi kommunen å enten bruke en lavere prosentsats eller budsjettere med 


utgangspunkt i satser oppgitt fra KLP og SPK. 


 


Realistiske budsjett 


Budsjettene til avdelingene fremstår i stor grad som realistiske. Noen avdelinger 


fremstår som noe overbudsjettert og i forbindelse med budsjettprosessen bør en i større 


grad undersøke dette. Noen få avdelinger fremstår som underbudsjettert. Når 


kommunen er i en presset økonomisk situasjon, anbefaler vi at det legges opp til en 


grundigere budsjettprosess internt, med større mulighet til drøftinger og vurderinger. 


De folkevalgte i kommunen blir noe sent involvert i budsjettprosessen, og Rogaland 


Revisjon IKS anbefaler at budsjettprosessen starter tidligere, fortrinnsvis med en 


rammesak til kommunestyret før sommerferien.  


 


Budsjettoppfølgingen  


Kommunen har en god budsjettoppfølging ovenfor enhetene, og jevnt over virker det 


som det er god budsjettdisiplin. Den økonomiske situasjonen tas jevnlig opp på 


ledermøter og i rådmannens ledergruppe. Når kommunens økonomi er stram, 


anbefaler vi at budsjettet periodiseres i større grad, slik at det kan tas ut reelle 


avviksrapporter direkte fra økonomisystemet. Da kan lederne lettere følge med, og en 


kan sette i gang tiltak på et tidligere tidspunkt dersom avdelinger styrer mot et 


overforbruk. Vi anbefaler at en utarbeider skriftlige rutiner for dette, jfr. 


forvaltningsrevisjonen fra 2011.  
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Rapportering til folkevalgt nivå 


Bjerkreim kommune legger frem tertialrapporter to ganger i året, i tillegg til 


årsregnskap. Vi anbefaler noen endringer i tertialrapporten for å gjøre denne mer 


leservennlig og forståelig for de folkevalgte og ledere. Dette går på at budsjettet bør 


periodiseres i større grad, at avvik bør komme tydeligere frem, og at det bør komme 


tydeligere frem hvordan den totale økonomiske situasjonen er. Videre anbefaler vi 


kommunen å være tidligere ute med å sette i gang tiltak når en ser at avdelinger eller 


kommunen styrer mot et overforbruk, og fremlegge forslag til tiltak i tertialrapporten. 


Kommunen bør også gjennomføre budsjettendringer gjennom året for 


investeringsregnskapet. 


 


Månedsrapportering til formannskapet 


Kommunen har startet med månedsrapportering, noe som ser ut til å fungere fint. Det 


kan være nyttig for de folkevalgte at rapporten er sendt dem i forkant av møtet. 


 


Vi anbefaler Bjerkreim kommune å: 


- Følge opp forvaltningsrapporten i fra 2011 og utarbeide skriftlige rutiner for 


budsjettering og for risikovurderinger. 


- Vurdere en annen måte å budsjettere pensjonsutgifter. 


- Legge opp til en grundigere budsjetteringsprosess, der en i større grad vurderer 


om det er forhold som gjør at budsjettet for noen avdelinger bør økes eller 


reduseres i forhold til inneværende årsbudsjett.   


- Gjennomføre budsjettendringer for investeringsregnskapet. 


- Utarbeide bedre oversikter i tertialrapporten der det fremkommer periodisert 


budsjett og avvik i kroner og på et tidlig tidspunkt iverksette tiltak dersom 


avdelinger eller kommunen totalt sett ikke ligger an til å overholde budsjettet. 
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Rådmannen har gitt følgende uttalelse, datert 11.11.14: 


 


«Det ble påpekt, med rette, at forvaltningsrapporten fra 2011 ikke er godt nok fulgt opp. Derfor 


blir denne gjennomgått og foreslåtte tiltak vil bli implementert i den grad det er enighet i 


forslagene. Interne rutiner ved budsjett og regnskap vil bli fremlagt på formannskapets første 


møte i 2015. 


 


Mangel av mål eller at mål settes slik at man har noe å rapportere etter, ser vi er mangelfullt og 


man ønsker at dette kommer på plass i neste prosessrunde. Dette vises igjen på årsmelding da 


man skal etterprøve budsjett og forklare bruken av midler. 


 


Ved bruk av Visma som styringsverktøy blir det gitt opplæring ved behov. Nå er det seks år 


siden kommunen skiftet styringsverktøy så opplæring blir gjort en til en ved nyansettelser. Ved 


oppfrisking eller nye versjoner blir det holdt kurs. En forutsetning er at kursdeltakere må bruke 


systemet i ettertid. Her kan det være en svakhet som ikke økonomiavdelingen er herre over, men 


som vi erfarer svikter. 


 


Det blir bl.a. satt fokus på bedre periodisering av budsjettet og ved bedre budsjettering vil ledere 


enklere kunne ta ut rette rapporter. Slik periodiseringen er per dags dato 80 % av utgiftene er 


periodisert. Lønnsmidlene, som utgjør 63 % av budsjettet, er periodisert etter helt ordinær og 


vanlig periodisering. De resterende 17 prosentpoengene er utgifter som budsjetteres og blir 


regnskapsført på arten 11 og 12. Resterende utgifter kan i noen tilfeller ha en annen 


periodisering enn det som ligger inne. Likevel er det så få ansvarsområder og personer dette 


gjelder, slik at som leder kan man enkelt se dette selv ut fra egne rapporter. Inntekter ute på 


avdelingene er periodisert med en jevn fordeling da disse inntektene er små ute på 


tjenesteområdene  


 


Når det gjelder budsjettering av pensjon og pensjonsutgifter er dette et tilbakevendende 


spørsmål – hva skal man budsjettere med forhold til forventet resultat ute på tjenestene. Alt som 


er betalt skal fordeles ut på tjenestene og da blir årets premieavvik det som viser hva som føres 


på arten 1090. Da må man begynne med å budsjettere med premieavvik på lik linje som alt 


annet. Organisasjonens dilemma da blir tall fra pensjonsfirmaene har avvik på 1,3 millioner i 


forhold til estimat og endelig regnskap i 2013. Økonomisjefens vurderinger, også risiko, gjør at 


vi budsjetterer med mer enn vi kanskje antar blir resultatet, for at da heller legge tilbake midler 


enn å trekke inn mer. 


 


Når det gjelder budsjettprosess og eventuelle endringer her, er dette også en politisk prosess på 


hvordan kommunestyret vil ha denne. Ønskes endringer – oppfylles disse. 
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Det er iverksatt endrede rutiner for tilbakemeldinger til avdelinger og folkevalgte (her 


formannskapet) med tett oppfølging ved at rapporter tas ut og sendes ut. Likevel forventes det at 


budsjettansvarlige holder seg og følger opp ansvar innenfor eget område. 


 


Investeringsregnskap og -budsjett trengs en gjennomgang på prosess. Her tas de anbefalinger 


som kommer til orientering og disse vil bli innarbeidet i våre rutiner og arbeidsprosesser.» 
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Med bakgrunn i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon, bestilte kontrollutvalget i Bjerkreim 


kommune den 25.11.13 et forvaltningsrevisjonsprosjekt om økonomistyring. Prosjektets 


formål er å gjennomgå kommunens økonomistyring for å vurdere om budsjetteringen er 


realistisk og om det blir foretatt nødvendig budsjettoppfølging. I tillegg skal en undersøke 


om de anbefalinger som fremgår av forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende budsjettstyring 


i 2011 er fulgt opp. Kontrollutvalget vedtok i møtet 17.02.2014 en justering i bestillingen.  


 


Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: 


 


 Hvordan har utviklingen vært i forhold til de problemområdene som kommer frem i 


forvaltningsrapport vedrørende budsjettstyring fra 2011? 


 


 Hvilke styringsverktøy har kommunen til rådighet og hvilke benyttes?  


 


 Er det mulig for kommunen å få en bedre oversikt over forventede årlige 


pensjonsutgifter? 


 


 Er budsjettene til ansvarene/virksomhetene realistiske? 


 


 Er budsjettoppfølgingen overfor ansvarene/virksomhetene gode nok? 


-Den månedlige/tertialvise budsjettoppfølgingen. 


-Avviksrapporteringen. 


-Prognoser for resten av året. 


 


 Hvordan fungerer rapportering til folkevalgt nivå? Hvordan utøves politisk styring? 


 


 Hvilke muligheter er det for månedsrapportering til formannskapet? 


 
Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i 


undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 


kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er 


følgende kriteriegrunnlag anvendt: 


 


 Kommuneloven kap. 1, 4 og 8 


 Forskrift om årsbudsjett 


 Politiske vedtak 
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 Sammenligning med andre kommuner  


 Reelle hensyn 


 


Aktuelt regelverk er satt opp i de enkelte delkapitlene og brukt som revisjonskriterie.  


 


For å samle inn data gjennomførte vi intervjuer av rådmannens ledergruppe, gjennomførte 


en spørreundersøkelse blant de politiske gruppelederne, rutinekartlegging, 


dokumentgransking og sammenligning med andre kommuner. En nærmere omtale av 


kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg.  


 


Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å 


besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget etterspør.  
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I 2011 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av budsjettstyring i Bjerkreim kommune. 


Formålet med denne var å vurdere internkontroll og risikohåndtering knyttet til 


økonomistyring og overholdelse av vedtatte budsjetter. Rapporten konkluderte med at 


Bjerkreim kommune har gode overordnede virkemidler i budsjettstyringen, men at det bør 


settes enda mer fokus på budsjettstyring og risikovurderinger, særlig med henblikk på å 


skriftliggjøre og oppdatere eksisterende rutiner.  


 


Rapporten ble lagt frem for kontrollutvalget 21.02.11, og kontrollutvalget fattet følgende 


vedtak: 


 


«Kommunestyret i Bjerkreim tar den framlagte forvaltningsrapporten «Styringssystemer» til 


etterretning.  


 


Kommunestyret merker seg den store risikoen knyttet til manglende skriftlige rutiner og 


risikovurderinger, og forventer at arbeidet med å skriftliggjøre og oppdatere eksisterende rutiner settes 


i gang snarest. Kommunestyret ber spesielt om at det foretas risikovurderinger i saker som har stor 


økonomisk betydning. 


 


Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å rapportere til kontrollutvalget om status sett opp mot 


rapportens konklusjoner og anbefalinger innen 1. april 2012.» 


 


Den 22.02.11 sendte Rogaland kontrollutvalgssekretariat brev til rådmannen der de ba om å 


rapportere til kontrollutvalget om status sett opp mot rapportens konklusjoner og 


anbefalinger innen 1. april 2012. Saken ble lagt frem for kommunestyret 27.04.11 som 


referatsak (KST-020/11), og den ble tatt til etterretning.  


 


Vår gjennomgang avdekker at rådmannen ikke har lagt frem en rapport til kontrollutvalget 


om saken i ettertid. Kommunen har ikke utarbeidet noen skriftlige rutiner for 


budsjetteringsprosessen eller for risikovurderinger. Gjennom intervjuer kommer det frem at 


administrasjonen har rutiner for budsjettprosessen (årsbudsjett og økonomiplan), 


budsjettoppfølging internt og rapportering til kommunestyret. For øvrig henviser vi til 


forvaltningsrapporten fra 2011.  
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Vurdering: 


Selv om rapporten fram 2011 ikke er fulgt opp og kommunen ikke har skriftlige rutiner, har 


kommunen på flere områder gode rutiner. Disse forholdene er nærmere beskrevet i 


rapporten. Manglende skriftlige rutiner kan gjøre kommunen sårbar dersom for eksempel 


sentrale nøkkelpersoner slutter. I tillegg kan det gjøre det vanskelig for nytilsatte ledere å 


sette seg inn i hvordan økonomistyring fungerer. Vi anbefaler kommunen å følge opp 


anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2011.  


 
Ifølge kommuneloven § 23 nr 2 skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i 


samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 


betryggende kontroll. I dette ligger det at en skal ha god styring, inkludert økonomisk 


styring.  


 


Styringssystem og målstyring 


Bjerkreim kommune har ikke noe overordnet kvalitetsstyringssystem. 


Delegasjonsreglementet er ikke oppdatert, men høsten 2014 satt rådmannen ned en gruppe 


som skal jobbe med dette. I Bjerkreim kommunes årsmelding for 2013 fremgår det at de 


fleste virksomhetene/enhetene utarbeider mål. I årsmeldingen er det ikke alle som 


rapporterer resultater knyttet til de målene som er utarbeidet. Innenfor levekår er det satt 


opp mål totalt for hele levekårsavdelingen og ikke for underavdelingene. Flere av 


informantene sier at de ønsker at kommunen var mer målstyrt og at kommunen i større grad 


rapporterte på mål.  


 


Økonomisystemet som styringsverktøy 


Bjerkreim kommune benytter Visma som økonomistyringssystem. Dette systemet benyttes 


til regnskapsføring, lønn, personal, fakturering og budsjettering. Vi har valgt å se nærmere 


på hvordan kommunen benytter budsjetteringsdelen, da dette er et sentralt styringsverktøy. 


 


På bakgrunn av den budsjettrammen avdelingen får tildelt, er det lederen som i forbindelse 


med budsjettutarbeidelsen har ansvar for at det blir utarbeidet og registrert detaljert 


budsjettet i Visma. Underveis i budsjettåret kan lederne ta ut rapporter for å følge med på 


den økonomiske situasjon. Gjennom våre intervjuer fremkom det at ikke alle lederne vet 


hvordan de gjør dette. Dette gjør at de er avhengig av at økonomiavdelingen tar ut rapporter 


til dem. Kommunen har ingen fast rutine for å gi opplæring innen økonomirutiner utover at 


det ble gitt opplæring da Visma ble innført. Kommunalsjefene har tilgang til sine 


underliggende avdelinger, og har mulighet til å gå inn i systemet og følge med hvordan 


avdelingene ligger an økonomisk.  


 


I ebudsjett (Visma) ligger det mulighet til å periodisere budsjettet etter fordelingsnøkler. En 


god periodisering av budsjettet kan gjøre det enklere å følge med hvordan en ligger an 
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økonomisk. Periodisering kan gjøres gjennom hele året i Visma Økonomi. I Visma ligger det 


gode muligheter til å ta ut rapporter som viser hvordan den økonomiske situasjonen er. 


Dersom en periodiserer budsjettet, f.eks. månedsvis eller kvartalsvis, kan en ta ut rapporter 


som viser regnskap og budsjett for inneværende periode, og en kan få frem avvik mellom 


regnskapet og budsjettet i kroner og i prosent. 


 


Det fremgår av figur 1 at det er registrert inn 21 forskjellige fordelingsnøkler/måter å 


periodisere budsjettet på, men kommunen kan opprette flere fordelingsnøkler ved behov.  


 


Figur 1 – Budsjett i Bjerkreim kommune - oversikt over fordelingsnøkler 
 


 


 
 


 


I Bjerkreim kommune benyttes det stort sett to fordelingsnøkler. Driftsutgifter periodiseres 


med 1/12 del per måned (kode 2), og lønn periodiseres med 9,10% hver måned, med unntak 


av feriemåneden (kode 1). Hvis en ikke velger fordelingsnøkkel, blir budsjettet automatisk 


fordelt med 1/12 del per måned. I intervjuene fremkommer det at flere av lederne ikke er 


kjent med de muligheter som ligger i periodisering av budsjettet, og at lederne ikke tar 


ut/ser rapporter der budsjettet er periodisert. I regnskapet som legges frem for 


kommunestyret og formannskapet, korrigerer rådmannen ved behov regnskapstallene slik at 


regnskapet skal gi det mest mulig riktige bildet.  


 


Vurdering 


Dersom en skal rapportere på mål, så krever det at målene i hovedsak er målbare og 


konkrete. I dag er ikke alle målene som fremgår av årsmeldingen like lette å måle, noe som 


kan gjøre det vanskelig å styre etter. Målstyring kan muligens være et nyttig styringsverktøy 


for kommunen og kan bidra til å måle kvaliteten på tjenestene. Det kan også gi et bedre 


grunnlag for prioriteringer i en krevende økonomisk situasjon.  


 


Visma dekker behovene kommunen har for å kunne ha en god økonomisk styring. Vi 


anbefaler kommunen å ha et mer bevisst forhold til periodisering. Dette kan bidra til at både 


ledelsen og de folkevalgte får en bedre oversikt over avdelingens økonomiske situasjon. En 


bedre periodisering av budsjettet kan ha den fordelen at rådmannen ikke trenger å gjøre så 
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mange korrigeringer av regnskapet i rapportene som legges frem, men i større grad kan 


bruke tallene en får direkte ut av Visma.   


 


Skal en kunne utnytte Visma effektivt, forutsetter det at alle lederne/brukerne har god 


kompetanse i systemet og har økonomiforståelse. Når kommuneøkonomien nå er stram, blir 


det enda viktigere at alle ledere har tilfredsstillende kompetanse innenfor økonomi og kan 


bruke alle nødvendige deler av Visma o.l.  


 
Kommuneloven § 46 nr 3 stiller krav om at årsbudsjettet skal være realistisk, og at det skal 


fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. 


Dette gjelder også for vurdering av pensjonsutgifter.  


 


Kommunen får årlig tilsendt brev fra KLP og Statens Pensjonskasse (SPK) hvor premiesatser 


for kommende år er oppgitt. KLP har en egen pensjonsordning for sykepleiere, og har derfor 


to premiesatser. SPK har en premiesats for undervisningspersonalet. Når en budsjetterer 


pensjonsutgifter, kan disse satsene benyttes. Satsene skal benyttes med utgangspunkt i 


hvilken stillingstype de ansatte i avdelingen har. I brevet fra SPK står det: «For å kunne 


budsjettere årlig pensjonspremie for 2014, kan man ta utgangspunkt i dagens lønnsmasse og gange 


med premiesatsen for 2014.» 


  


Det er likevel ikke tilstrekkelig å kun budsjettere etter disse satsene, fordi utgiftene kan 


endre seg noe i forhold til lønnsoppgjør og premieavviket. Den ene delen av premieavviket 


finner en i forrige års balansetall, mens den andre delen er avkastningen som KLP og SPK får 


på sin forvaltning av midlene. Avkastningen får en ikke vite før årets slutt, noe som skaper 


usikkerhet.  


 


I Bjerkreim kommune har en valgt å budsjettere pensjonsutgifter med en fast sats på 17% av 


lønnskostnadene. Tabell 1 gir en oversikt over kommunens pensjonsutgifter for årene 2011 – 


2013 og avviket. 


 


Tabell 1 –Pensjonsutgifter i Bjerkreim kommune 2011 - 2013 
 


Pensjonsutgifter konto 1090 Regnskap Budsjett Avvik 


2011 9 542 000 12 768 000 3 226 000 


2012 10 731 000 15 190 000 4 459 000 


2013 11 743 000 15 349 000 3 606 000 


 


Tabellen viser at pensjonsutgiftene er overbudsjettert med 3,2-4,4 millioner kroner disse 


årene.  


 


For budsjettåret 2015 har KLP og SPK meldt om følgende premiesatser: 


 


SPK (undervisningspersonalet):    13,55% 
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KLP sykepleiere:                                19,05% 


KLP øvrige:                                         15,11%  


 


Det finnes ulike måter å budsjettere pensjon på. Noen kommuner bruker erfaringstall, noen 


tar utgangspunkt i satsene fra KLP/SPK og andre benytter prosent. 


 


I oppfølgingssaken vedrørende tertialrapport nr. 2 for 2014 som ble lagt frem for 


formannskapsmøtet i oktober fremgår det at for inneværende år vurderer rådmannen det 


dithen at reguleringspremien for pensjon er høyere enn året før, og at en ikke vil ha et 


underforbruk.  


 


Vurdering 


Når en ser på erfaringstallene har pensjonsutgiftene de tre siste årene vært overbudsjettert, 


noe som kan indikere at pensjonsutgiftene ikke har vært realistisk budsjettert. Samtidig er 


det vanskelig å budsjettere pensjonsutgifter, spesielt fordi det er knyttet usikkerhetsmoment 


til avkastningen som en ikke vet før årets slutt. Rogaland Revisjon IKS anbefaler kommunen 


å gjøre om på måten en periodiserer pensjonsutgifter, enten ved å benytte en lavere 


prosentsats eller ta utgangspunkt i premiesatsene som oppgis fra KLP og SPK. Samtidig må 


en i budsjetteringen ta høyde for et eventuell endring i premieavviket.  


 


Kommuneloven § 46 nr. 3 stiller krav om at årsbudsjettet skal være realistisk, og at det skal 


fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. 


Bjerkreim kommune har en stram økonomisk situasjon, men skal likevel sikre at 


innbyggerne får det tjenestetilbudet de etter lovverket har rett på. Det ligger utenfor dette 


prosjektmandatet å undersøke tjenestetilbudet.  


 


Dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og 


utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal rådmannen ifølge kommuneloven §47 gi melding 


til kommunestyret, og budsjettendringer skal foretas, jfr. forskrift om årsbudsjett §11. Ifølge 


kommuneloven § 23 nr 2. skal rådmannen påse at de saker som legges fram for folkevalgte 


organer, er forsvarlig utredet.  


 


Budsjettprosessen 


Som en del av det å undersøke om budsjettene til avdelingene er realistiske, har vi valgt å 


undersøke hvordan budsjettprosessen foregår internt i kommunen. Skal en utarbeide 


realistiske budsjetter, er en avhengig av at behov blir spilt inn, drøftet og vurdert.  


 


I forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjettet sender rådmannen ut interne 


budsjettnotat/budsjettskriv til lederne. Det settes opp en plan for fremdriften. Planen for 


fremdrift for budsjettet og økonomiplanen for høsten 2014 fremgår av tabell 2. 
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Tabell 2 - Plan for budsjett og økonomiplan høsten 2014 – Bjerkreim kommune 
 


36 Brev sendes ut til budsjettansvarlige med budsjettrammer for 2015 


40 Budsjett leveres inn - detaljbudsjett via budsjettmodulen 


41 Statsbudsjettet legges frem av regjeringen 8. oktober 


42 Tiltak for neste budsjettår og økonomiplanperiode 


44 Budsjett fra administrasjon må være klart innen 29. oktober 


45 Budsjettet legges frem for de folkevalgte mandag 3. november 
(kveldsmøte) 


49 Senest 2. desember, etter ferdigbehandling i formannskapet; legges 
formannskapet sin innstilling til kommunestyret ut på offentlig høring 
og frist for innkomne forslag til endring settes til 16. desember 


51 Budsjett og økonomiplan vedtas av kommunestyret onsdag 17. 
desember 


 


Prosessen starter med at avdelingene får tildelt en ramme som de skal sette opp et detaljert 


budsjett utfra. Dersom kommunalsjefene/virksomhetslederne ser at det er forhold som gjør 


at det blir vanskelig å holde seg innenfor rammen, må de signalisere dette til rådmannen 


gjennom å spille inn behov for nye driftstiltak og/eller behov for nye investeringstiltak. Det 


er rådmannen som beslutter hvilke nye drifts-/investeringstiltak som tas med i budsjettet 


som legges frem for de folkevalgte. Flere av lederne savner diskusjon rundt hvilke 


driftstiltak og/eller investeringstiltak en bør prioritere og om det er noe kommunen kan 


gjøre annerledes for å spare penger. Det etterlyses også interne tilbakemeldinger til 


kommunalsjefene/ virksomhetslederne om hvilke tiltak som rådmannen velger å prioritere, 


og hvilke tiltak som rådmannen ikke prioriterer i saken som legges frem for kommunestyret. 


Noen informanter, både ledere og folkevalgte, etterlyser bedre tid i budsjettprosessen.  


 


Vi har fått opplyst at rådmannens ledergruppe har jobbet tettere sammen om budsjettet i 


høst, slik at de samlet står bak de prioriteringer som er gjort. 


 


En gjennomgang av saker til formannskapet i 2013 viser at det ikke ble lagt frem en sak 


vedrørende kommende års budsjett og økonomiplan før 25.11.13. En del andre kommuner 


legger tidlig i budsjettprosessen (vanligvis i mai/juni), frem en sak for de folkevalgte der de 


setter rammene for neste års budsjett. En slik sak inneholder for eksempel forventet inntekt 


basert på kommuneproposisjonen og skatteinntekter, behov for eventuelle justeringer på 


økonomiplanen for kommende år, budsjettert nettodriftsresultat o.l.  


 


Driftsbudsjettet 


Når årsbudsjettet utarbeides, tar kommunen vanligvis utgangspunkt i: 


 budsjettet året før 


 eventuelle vedtak i økonomiplanen året før 


 eventuelle lønnsjusteringer inneværende år 


 eventuelle budsjettvedtak inneværende år 


 statsbudsjettet  


 eventuell prisstigning  
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Siden en ikke tar utgangspunkt i regnskapstall og de faktiske behov avdelingene har, kan 


dette føre til at eventuelle skjevheter mellom avdelingene kan fortsette år etter år. De siste 


årene har det, på grunn av økt behov, vært en økning i rammene for barnevern og pleie og 


omsorg. I tabell 3 er det satt opp en oversikt over regnskap, budsjett og avvik for perioden 


2011-2013. Poster markert med grønt er de avdelinger som har hatt underforbruk i 2011, 2012 


og 2013. Poster markert med gult er avdelinger som i samme periode har hatt overforbruk. 


 


Tabell 3 - Plan for budsjett og økonomiplan høsten 2014 – Bjerkreim kommune 
 


 


Driftsregnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsj. Avvik 


  2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 


100 Rådmann 1874 1804 -70 2015 1988 -27 1829 1735 -94 


110 Ordfører 2047 2114 67 2331 2244 -87 2398 2299 -99 


120 Økonomi 6110 5493 -617 5664 5514 -150 5618 5689 71 


130 Personal- og 
utvikling 


3067 2895 -172 2391 3096 705 2680 2839 
159 


140 Lønn- og pers. 13 0 -13 0 0 0 0 0 0 


150 Serviceansvar 3256 4055 799 3607 4057 450 3472 4114 642 


200 Oppvekst 3844 4341 497 15580 15310 -270 5705 5241 -464 


221 Vikeså skule 27371 27802 431 30134 30563 429 31037 30946 -91 


222 Bjerkreim skule 11079 11337 258 11113 11887 774 12176 12610 434 


231 Skjeraberget 
barnehage 


4894 5172 278 5343 5446 103 5386 5815 
429 


232 Røysekatten 
barnehage 


6801 6976 175 7665 7433 -232 8245 7958 
-287 


241 Musikk- og 
kulturskule 


1978 1887 -91 2077 2035 -42 2043 2079 
36 


251 Bibliotek 927 984 57 1044 1033 -11 958 968 10 


300 Levekår 1040 872 -168 916 1004 88 958 1226 268 


310 Helse 4348 4535 187 4980 5120 140 5095 5195 100 


330 Sosial - komm. 2047 2005 -42 4208 2577 -1631 5770 5242 -528 


331 NAV - sosial 1979 1778 -201 1989 1879 -110 2015 1929 -86 


340 Pleie- og omsorg 31790 32085 295 36485 36179 -306 40363 41576 1213 


341 Samhandlingsref. 100 0 -100 1684 1550 -134 2019 1550 -469 


400 LMT 3857 4560 703 4455 4827 372 4601 5202 601 


401 LMT - 
Vedlikehold 


2509 2678 169 2707 2854 147 2917 3248 
331 


440 Landbruk 1669 1775 106 1750 1993 243 1900 1946 46 


441 Skogbruk 14 98 84 -19 98 117 -32 62 94 


500 Kultur 1855 2004 149 2053 2104 51 1923 2058 135 


Avvik: budsjett - 
regnskap          
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Utfra tabell 3 kan vi se at de enhetene/virksomhetene som har hatt underforbruk disse årene 


er Serviceavdelingen, Bjerkreim skule, Skjeraberget barnehage, Helse, LMT, Landbruk, 


Skogbruk og Kultur. Dette kan ha ulike årsaker som at lederne utøver god budsjettdisiplin, 


men det kan også skyldes at avdelingene er overbudsjettert.  


 


De enhetene/virksomhetene som er markert med gult har gått over budsjettene sine både i 


2011, 2012 og 2013. Dette gjelder Rådmannen, Sosial (barnevernet), NAV sosial og ansvar 341 


samhandlingsreformen. Dette kan skyldes at de har et reelt behov for mer midler, men kan 


også være knyttet til manglende budsjettdisiplin.  


 


De øvrige enhetene klarer å overholde budsjettet. Dette kan være en indikator på at 


driftsbudsjettet i stor grad er realistisk. Dette er også i tråd med oppfatningen til rådmannens 


ledergruppe. 


 


Når det gjelder budsjettering av pensjonsutgifter er dette omtalt i kapittel 2.3.   


 


Budsjettendringer i løpet av året 


Underveis i budsjettåret kan det skje endringer som gjør at det kan være vanskelig å 


overholde tildelt budsjettramme. Dette kan for eksempel gjelde dersom kommunen får flere 


ressurskrevende brukere. Den avdelingen som i 2013 og per dags dato i 2014 synes å ha det 


største avviket mellom opprinnelig vedtatt budsjett og regnskapet, er barnevernet. Det 


fremgår av tertialrapporten for 1. tertial 2014 at kommunen tidligere har brukt mindre 


penger enn landsgjennomsnittet på barnevern. Situasjonen har nå endret seg, og det har vært 


flere ressurskrevende saker. Tabell 4 viser en oversikt over regnskap, budsjett og justert 


budsjett for barnevernet for 2013 og per 2. tertial 2014.  


 


Tabell 4 - Oversikt over regnskap og budsjett barnevernet – Bjerkreim kommune. 
 


 Regnskap Budsjett 
(Opprinnelig) 


Budsjett 
korrigert 


Avvik opprinnelig 
budsjett 


2013 5 770 000 2 838 000 5 242 000 -2 932 000 


2014 (31.08.14) 4 213 000 3 195 000 5 070 000  


 


I budsjettsaken (årsbudsjettet) som ble lagt frem fra rådmannen for 2013, var det under 


punktet tiltak som ikke var prioritert, satt opp følgende: 


 


«10. Flere barn i fosterhjem 


Barneverntjenesten arbeider for tiden med flere alvorlige saker. Barneverntjenesten søkerbistand i 


saker med mistanke om omsorgssvikt og mulig omsorgsovertagelse. 


Dette kan medføre utgifter både til sakkyndige, advokater og plassering i fosterhjem. 


Det kan bli aktuelt å plassere tre barn i fosterhjem i 2014. Prisen pr barn er ca. kr 400.000 i året.» 


 


På tross av at regnskapet for 2013 viste et overbruk på kr 2 932 000 med utgangspunkt i det 


opprinnelige budsjettet, ble det opprinnelige budsjettet i 2014 kun økt med kr 357 000.  
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Kommunalsjef for levekår forventer merforbruk i 2014 på ca. 6 millioner. I kommunestyret 


21.05.14 ble det vedtatt å styrke inneværende budsjett med kr 1 875 000, noe som er ca. kr 


800 000 lavere enn det en forventer. I tertialrapporten for 2. tertial 2014 rapporterer en også 


om dette, og rådmannens forslag og innstilling fra formannskapet er: «Det leveres en sak til 


behandling i formannskapet og kommunestyret sine oktobermøter om hvordan man skal dekke inn 


inntektssvikt og ønske om budsjettjusteringer på ansvar 330 og 340/341 tilsvarende 4,1 millioner.» 


Av saken fremgår det at en skal ta en gjennomgang internt. For barnevernet, så ble det meldt 


om økt behov allerede i november 2013, og regnskapstall i løpet av året har vist at en ligger 


an til overforbruk.  


 


Vurdering 


Når kommuneøkonomien er stram, er det spesielt viktig å ha en god budsjettprosess slik at 


nødvendige tiltak kommer frem og får en grundig vurdering. Kommunen har en fast 


fremgangsmåte for dette. Rådmannen bør, etter vår vurdering, også ha fokus på om det er 


oppgaver som kan løses på en annen måte, om det skjer dobbeltarbeid, vurdere om økt bruk 


av IKT kan gjøre tjenesten mer effektiv, om det er ikke-lovpålagte tjenester som kan kuttes ut 


o.l.  


 


I dag kommer de folkevalgte sent inn i budsjettprosessen, noe som gjør det vanskelig for 


dem å sette premisser for utarbeidelse av budsjettet. Ved å starte tidligere med 


budsjettprosessen, vil det bli bedre tid til gode prosesser internt i kommunen og blant de 


folkevalgte, noe som også kan bidra til mer realistiske budsjetter. En mulighet kan være å 


legge frem en rammesak for kommunestyret før sommerferien.  


 


Budsjettene er, så langt vi har kunnet avdekke, realistiske for flertallet av 


enhetene/virksomhetene. Ut i fra regnskaps- og budsjettall kan det se ut som noen 


avdelinger er overbudsjettert, mens noen avdelinger år etter år er underbudsjettert. 


Rogaland Revisjon IKS anbefaler at det tas en intern gjennomgang av om noen avdelinger er 


overbudsjetterte eller underbudsjetterte. Etter vår vurdering var ikke barnevernet realistisk 


budsjettert for 2014.  


 


Underveis i budsjettåret skal også budsjettene være realistiske. Ifølge kommuneloven § 23 nr. 


2. skal rådmannen påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 


utredet. Tertialrapporten for 2. tertial 2014 er lagt frem med avvik, uten at det er foreslått 


andre tiltak enn at en skal ta en intern gjennomgang. En gjennomgang kommer noe sent og 


burde etter våre mening vært gjort på et tidligere tidspunkt. Rogaland Revisjon IKS 


anbefaler kommunen å sette i gang interne gjennomganger og nødvendige tiltak ved fare for 


et stort overforbruk på et tidlig tidspunkt. På den måten kan en få gjennomført eventuelle 


budsjettendringer i tråd med Kommuneloven §47 nr. 3.  
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Ifølge Bjerkreim kommune sitt delegasjonsreglement har kommunalsjefene ansvar for alle 


underliggende avdelinger. Slik vi forstår det den enkelte enhetsleder/virksomhetsleder 


ansvar for å overholde tildelt budsjettramme. Dette kommer ikke tydelig frem i 


delegasjonsreglementet. 


 


Som nevnt i kapittel 2.2 er det mulig for alle ledere å selv følge med i Visma med hensyn til 


hvordan avdelingen ligger an økonomisk. Det er fokus på den økonomiske situasjonen både 


på møter i rådmannens ledergruppe og på ledermøter som kommunalsjefene har med sine 


ledere. Økonomisjefen tar ukentlig ut rapporter for å følge med hvordan avdelingene ligger 


an. Hvis det er noe, tar økonomisjefen direkte kontakt med aktuell leder. 


 


I årsmelding for 2013 fremhevde rådmannen at det var god budsjettdisiplin i avdelingene. I 


årsoppgjørsnotatet fra Rogaland Revisjon IKS for 2013 fremgikk det at budsjettdisiplinen i 


forhold til tildelte rammer synes å være bra siden de fleste går med mindreforbruk eller i 


balanse. De fleste i rådmannens ledergruppe er også av den oppfatning, men det kommer 


frem at det nok varierer noe hvor mye de ulike enhetslederne er opptatt av 


budsjettet/økonomi.  


 


Bjerkreim kommune pleier ikke å sette opp regnskapsprognoser, men det oppgis at 


budsjettet er å anse som en prognose hvis ikke noe annet blir rapportert. Dersom lederen ser 


at avdelingen ikke klarer å overholde budsjettet, har lederen ansvar for å melde dette inn til 


økonomisjefen slik at dette kan rapporteres videre til kommunestyret i tertialrapporten.  


 


Vurdering 


Som tidligere omtalt har ikke kommunen skriftlige rutiner knyttet til budsjettoppfølging, 


men vår oppfatning er likevel at det er god budsjettdisiplin i kommunen. I strammere tider 


vil det være ekstra nødvendig med god budsjettoppfølging siden rammene blir mindre. Ved 


å starte med en mer bevisst periodisering av budsjettet, kan det være lettere for alle å ha en 


god oversikt. Da kan en ta ut rapporter som viser regnskap og budsjett for perioden og 


avviket i kroner. En skriftlig rutine for budsjettoppfølging bør utarbeides. Kommunen bør 


også sette i gang tiltak på et tidlig tidspunkt dersom en oppdager at enheter/virksomheter 


styrer mot et overforbruk (jfr. kapittel 2.4).  


 
Ifølge forskrift om årsbudsjett § 10 og kommuneloven § 47 stilles det krav om å legge frem 


rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til 


årsbudsjettet. Dette skal gjøres minst to ganger i året. Rådmannen skal ifølge kommuneloven 


§ 23 nr. 2 påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. 
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I Bjerkreim kommune legges det frem tertialrapporter per 30.04. og per 31.08.  


Tertialrapporten inneholder opplysninger om skatteinngang, rammetilskudd, investeringer 


og drift. Rogaland Revisjon IKS har i forbindelse med dette prosjektet hatt en særlig 


gjennomgang av tertialrapportene for 2012, 2013 og 2014. Dette viser at tertialrapportene for 


disse årene varierer noe fra gang til gang når det gjelder måten innholdet settes opp. 


Gjennom våre undersøkelser har vi fått tilbakemelding om at tertialrapportene kan være noe 


vanskelig å forstå, dersom en ikke har økonomikompetanse. 


 


Driftsregnskap/driftsbudsjettet 


I tertialrapporten rapporteres det for driftsregnskapet per enhet/virksomhet. De 


kommentarene som skrives er i hovedsak knyttet til de enhetene som ligger an til 


over/underforbruk. I tabell 5 er det satt opp et eksempel med utgangspunkt i tertialrapport 


for 2. tertial 2013.  


 


Tabell 5 - Driftsregnskap 2. tertial 2013 – Bjerkreim kommune 
 


 Ansvar Regnskap 2013 Budsjett (end) 2013 % forbruk 


251 Bibliotek      529 233     960  000 55 


331 Pleie og omsorg 27 202 186 39 337 000 69 


 


Det er satt opp regnskap t.o.m. siste måned i tertialet, det totale årsbudsjettet for 


inneværende år inkludert eventuelle budsjettendringer. I tillegg er det satt opp en prosent av 


forbruket så langt i året. I tertialrapporten fremkommer det ikke et periodisert budsjett og 


heller ikke noe avvik i kroner.  


 


Investeringsregnskap og investeringsbudsjett 


Rogaland Revisjon IKS har gjennomgått investeringsbudsjettene som er satt opp i 


økonomiplanen for 2013 og 2014. Når en ser på regnskapet, finner en at det i 2013 er ført 


utgifter på prosjekter som ikke er vedtatt i aktuelt budsjett. I regnskapet for 2013 er det for 


eksempel regnskapsført på prosjekt 6061 G/S-veg FV 112 totalt kr 1 646 184, men det er ikke 


satt opp budsjett. På prosjekt 6135 Kaldoserer Bjordal er det ikke satt opp budsjett, men satt 


opp disponibelt beløp på kr 5 913 000. En gjennomgang av investeringer for 2014 viser at 


kommunen har færre investeringer i år, men også i år er det ført på investeringsprosjekter 


som ikke er budsjettert.   


 


I årsoppgjørsnotatet for 2013 påpekte Rogaland Revisjon IKS at det benyttes midler til 


investeringsprosjekter det ikke er satt opp budsjett på, og at det må gjennomføres 


nødvendige budsjettendringer. Vi kan ikke se at det er gjort noen forbedringer med dette i 


2014. 


 


Skatteinngangen 


I tertialrapporten er det satt opp en oversikt som viser skatteinngangen. Denne oversikten 


viser skatteinngang per måned både for inneværende år og året før. Det fremkommer også 


en differanse i forhold til den reelle skatteinngangen inneværende år og den reelle 


skatteinngangen året før.  
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Annet 


Av tertialrapporten per 31.08.13 fremgikk det at Bjerkreim kommune styrte mot et 


merforbruk på mellom 11 og 13 millioner. Når årsregnskapet for 2013 forelå, viste det at 


driftsregnskapet gikk med et positivt netto driftsresultat på 7,9 millioner. Selv om avviket 


gikk i positiv retning, er dette et stort avvik for en liten kommune. Noen av våre informanter 


reagerer på at situasjonen, i noen tilfeller, fremstilles verre enn den er.  


 


I 2. tertialrapport for 2014 rapporteres det at en forventer at det er behov for å finne 


inndekning på til sammen 4,1 millioner kroner, inkludert inntektssvikt på skatt og 


rammetilskudd. Som omtalt i kapittel 2.4 ber administrasjonen om tid til formannskapet og 


kommunestyret sine møter i oktober om å finne inndekning på dette. På formannskapet sitt 


møte 13.10.14 ble det lagt frem en sak som viser hvordan kommunen skal dekke inn 4,1 


millioner kroner. Dette blir dekket inn uten at kommunen trenger å redusere i driften.  


 


Vurdering 


Bjerkreim kommune utarbeider tertialrapporter to ganger i året slik regelverket krever. 


Dersom de folkevalgte skal ha mulighet til politisk styring, er de avhengig av å få forståelige 


og pålitelige tertialrapporter. Rapportene som legges frem må være forsvarlig utredet. 


Tertialrapporten for 2. tertial 2014 burde inneholdt opplysninger om hvilke tiltak rådmannen 


så for seg for å dekke inn overforbruket. 


 


For at det skal være enkelt for de folkevalgte å få en god oversikt over kommunens 


økonomiske situasjonen, anbefaler vi noen forbedringer i innholdet i tertialrapporten. Det er 


mange kommuner som i tertialrapporten har med periodisert budsjett og avvik i kroner. 


Rogaland Revisjon IKS anbefaler derfor at det settes opp en kolonne der budsjettet er 


periodisert og en kolonne som viser avviket i kroner per avdeling (ansvar). Dette kan gi de 


folkevalgte en mer presis informasjon og bedre grunnlag for beslutninger. Selv om budsjettet 


vedtas på avdeling (ansvar) trenger kommunestyret en oversikt over det totale bildet, og vi 


anbefaler at det fremkommer en total sum for regnskapet og budsjettet, slik det er satt inn i 


tertialrapport for 2. tertial 2014.  


 


Når avdelinger eller kommunen samlet sett styrer mot overforbruk, bør rådmannen raskere 


sette i gang tiltak. Som nevnt tidligere i rapporten har en i flere måneder visst at barnevernet 


lå an til et overforbruk. Rogaland Revisjon IKS anbefaler kommunen å sette i gang interne 


tiltak på et tidlig tidspunkt. Hvilke tiltak som er iverksatt eller som vurderes iverksatt og som 


eventuelt krever beslutning i fra kommunestyret, må fremkomme tydelig i tertialrapporten.  


 


Med hensyn til investeringsbudsjettet bør rådmannen vurdere om en i tabellen som viser 


oversikt over investeringene, setter inn en rad som viser sum/totalt for regnskapet og for det 


totale budsjettet. Dette for å gi kommunestyret en bedre totaloversikt over kommunens 


økonomiske situasjon. I 2012 og 2013 er det rapportert om investeringsregnskapet kun i 
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annet tertial. Dette er ikke tilstrekkelig ut fra gjeldende regelverk. I 2014 er 


investeringsregnskapet tatt med i første tertial. Dette bør kommunen fortsette med. 


 


For at oversikten over skatteinngangen også skal være mer tydelig, kan kommunen vurdere 


å sette opp en kolonne der avviket mellom regnskap og budsjett i kroner kommer tydeligere 


frem. 


 
I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2014 vedtok formannskapet at de 


ville ha månedlige regnskapsrapporter for Barnevern og PLO. Rådmannen har valgt å 


rapportere for hele driften, og det er utarbeidet månedsrapportering til formannskapet til 


møtene i februar, april, juni og august 2014. Det er ikke satt opp som en egen sak på møtet, 


men inngår som en referatsak. På noen av møtene har økonomistatusen ikke vært sendt ut i 


forkant, men delt ut på møtet. I disse rapportene er det satt opp et periodisert budsjett og 


forbruket i prosent. Rapporten er på to-tre sider og gir et godt inntrykk av kommunens 


økonomiske situasjon.   


 


Administrasjonen ser denne rapporteringen til formannskapet som nyttig, da de tidlig kan 


informere de folkevalgte om den økonomiske situasjonen.  


 


Vurdering: 


Så lenge den økonomiske situasjonen er så stram som den er, er det nyttig å fortsatt ha 


månedsrapportering til formannskapet. For at de folkevalgte skal kunne lese gjennom 


rapporten før møtet, bør månedsrapporteringen sendes ut i forkant 
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Nedenfor følger et sammenfattet svar på de enkelte problemstillinger og våre anbefalinger. 


 


Hvordan har utviklingen vært med hensyn til de problemområdene som kommer frem i 


forvaltningsrapport vedrørende budsjettstyring fra 2011? 


Vår gjennomgang avdekker at rådmannen ikke har lagt frem en rapport til kontrollutvalget 


om saken i ettertid. Kommunen har ikke utarbeidet noen skriftlige rutiner for 


budsjetteringsprosessen eller for risikovurderinger.  


 


Hvilke styringsverktøy har kommunen til rådighet og hvilke benyttes?  


Bjerkreim kommune har i dag ikke et overordnet styringssystem, men kommunen benytter 


Visma som styringssystem når det gjelder økonomi. Kommunen kan i større grad utnytte de 


muligheter som ligger til å kunne periodisere budsjettet og ta ut avviksrapporter.  


 


Er det mulig for kommunen å få en bedre oversikt over forventede årlige 


pensjonsutgifter?  


Bjerkreim kommune har i årene 2011-2013 budsjettert med 3-4 millioner høyere 


pensjonsutgifter enn det regnskapet har endt på. Kommunen budsjetterer pensjonsutgifter 


fast med 17% av lønnskostnadene. For kommende budsjetter, anbefaler vi kommunen å 


enten bruke en lavere prosentsats eller budsjettere med utgangspunkt i satser oppgitt fra 


KLP og SPK. 


 


Er budsjettene til ansvarene/avdelingene realistiske? 


Budsjettene til enhetene/virksomhetene fremstår i stor grad som realistiske. Noen enheter 


fremstår som noe overbudsjettert og i forbindelse med budsjettprosessen bør en i større grad 


undersøke dette. Noen få enheter fremstår som underbudsjettert, herunder barnevernet 


(ansvar 330). Når kommunen er i en presset økonomisk situasjon, anbefaler vi at det legges 


opp til en noe grundigere budsjettprosess internt. Budsjettprosessen bør starte tidligere, 


fortrinnsvis med en rammesak til kommunestyret før sommerferien.  


 


Er budsjettoppfølgingen overfor ansvarene/avdelingene gode nok? 


Kommunen har en god budsjettoppfølging ovenfor enhetene, og jevnt over virker det som 


det er god budsjettdisiplin. Den økonomiske situasjonen tas jevnlig opp på ledermøter og i 


rådmannens ledergruppe. Vi anbefaler likevel at en utarbeider skriftlige rutiner for dette, jfr. 


forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2011. Kommune bør iverksette tiltak dersom noen 


enheter/ansvarssteder styrer mot underskudd. 


 


Hvordan fungerer rapportering til folkevalgt nivå? Hvordan utøves politisk styring? 


Bjerkreim kommune legger frem tertialrapporter to ganger i året. Vi anbefaler at det i 


tertialrapporten settes opp bedre oversikter over driftsregnskapet og skatteinngangen for å 
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gjøre rapporten mer leservennlig og forståelig. Oversiktene må inneholde periodisert 


budsjett og avvik i kroner. I tillegg må det fremkomme en total sum som for driftsregnskapet 


og en oppsummering i vurderingen som viser hvordan økonomien ligger an totalt sett. 


Videre anbefaler vi kommunen å være tidligere ute med å sette i gang tiltak når en ser at 


avdelinger eller kommunen styrer mot et overforbruk. 


 


Hvilke muligheter er det for månedsrapportering til formannskapet? 


Kommunen har startet med månedsrapportering, noe som ser ut til å fungere fint. Det kan 


være nyttig for de folkevalgte at rapporten er sendt dem i forkant av møtet. 


 


Oppsummert anbefaler Rogaland Revisjon IKS kommunen til å: 


- Følge opp forvaltningsrapporten i fra 2011 og utarbeide skriftlige rutiner for 


budsjettering og for risikovurderinger. 


- Vurdere en annen måte å budsjettere pensjonsutgifter. 


- Legge opp til en mer grundigere budsjetteringsprosess, der en i større grad vurderer 


om det er forhold som gjør at budsjettet for noen avdelinger bør økes eller reduseres i 


forhold til inneværende årsbudsjett.   


- Gjennomføre budsjettendringer for investeringsregnskapet. 


- Utarbeide bedre oversikter i tertialrapporten der det fremkommer periodisert 


budsjett og avvik i kroner og på et tidlig tidspunkt iverksette tiltak dersom 


avdelinger eller kommunen totalt sett ikke ligger an til å overholde budsjettet. 
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å 


påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske 


vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 


fylkestingets/kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere 


utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 


 


Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i 


motsetning til i privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 


 


Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i 


kommunen. Arbeidet er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, 


RSK 001. Les mer på www.rogaland-revisjon.no. 


 


Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Elin Fagerheim Bjerke under ledelse av 


fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland, og gjennomgått av oppdragsleder 


Annebeth M. Mathiassen. 


 


Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i 


undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder 


innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende 


kriterier anvendt: 


 


 Lover og forskrifter knyttet til økonomiområdet  


o Kommunelovens kap. 4 kommunens og fylkeskommunens administrasjon 


o Kommunelovens kapittel 8 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 


rapportering 


o Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 


 Politiske vedtak 


 Sammenligning med andre kommuner 


 Reelle hensyn 


o Vurderinger av hva som er rimelig, formålstjenlig eller lignende 


 


I det enkelte delkapittel er det satt opp hvilket regelverk som gjelder og som vi i stor grad har 


tatt utgangspunkt i som revisjonskriterier. 


Tilnærmingen er basert på intervjuer med rådmannens ledergruppe, spørsmål til de politiske 


gruppelederne, rutinekartlegging, dokumentgransking og sammenligning med andre 


kommuner. Revisjonens erfaringer fra Bjerkreim er trukket inn i nødvendig utstrekning. 



http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html

http://www.nkrf.no/

http://www.rogaland-revisjon.no/
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Prosjektet tar utgangspunkt i det system som kommunen har for økonomistyring. Vi har også 


sett på vår forvaltningsrapport fra 2011 vedrørende budsjettstyring i Bjerkreim kommune.  


 


Vi henviser til følgende kilder: 


 


Følgende personer er intervjuet: 


Tore Spangen, økonomisjef 


Bodil Heskestad, fungerende rådmann og personalsjef 


Kristian Nomedal, kommunalsjef landbruk, miljø og teknikk 


Alf Kjølberg, kommunalsjef levekår 


Rune Andersen, kommunalsjef oppvekst og kultur 


 


Følgende gruppeledere fikk tilsendt e-post med spørsmål: 
H - Øyvind Sjøtrø 
Sp - Torbjørn Ognedal 
KrF - Idar Sønstabø 
Ap - Karl Gjedrem 
V - Tore Malmei 
Frp - Brit Tengesdal 
 
4 av gruppelederne svarte på henvendelsen. 
 


Eksterne (lovregler, sentrale føringer, diverse eksterne kilder) 


 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 


 Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av 15. desember 2000 


 SPK (premiesatser) 


 KLP (premiesatser) 
 


Interne (Bjerkreim kommune)  


 Kommunens årsmelding for 2013  


 Tertialrapport nr. 1 2012 (kommunestyresak 048/12) 


 Tertialrapport nr. 2 2012 (kommunestyresak 073/12) 


 Tertialrapport nr. 1 2013 (kommunestyresak 034/13) 


 Tertialrapport nr. 2 2013 (kommunestyresak 049/13) 


 Tertialrapport nr. 1 2014(kommunestyresak 021/14) 


 Tertialrapport nr. 2 2014 (formannskapssak 097/14) 


 Økonomisk status per 31.01.14 (formannskapssak 007/14) 


 Økonomisk status per 28.02.14 (formannskapssak 029/14) 


 Økonomisk status per 30.03.14 (formannskapssak 041/14) 


 Økonomisk status per 28.04.14 (formannskapssak 054/14) 


 Økonomisk status per 25.08.14 (formannskapssak 090/14) 


 Økonomiplan 2013-2016 


 Økonomiplan 2014-2017 


 Interne budsjettskriv for 2014 


 Interne budsjettskriv for 2013 


 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 


 Diverse regnskapsrapporter 
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