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Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune 
Møteinnkalling 

 
 

Møtested: Møterom 2 
Dato: 12.06.2017 
Tidspunkt: Kl. 16.00 
Møtenr: 3 / 2017 

 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
15/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 24. april 2017 
16/17 Orientering frå Kommunalsjef oppvekst og kultur 
17/17 Orientering om kommunen sin tertialrapport pr. 30.04.2017 

18/17 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i UNINOR AS - utkast til prosjekt-
mandat 

19/17 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 30.04.2017 
20/17 Statusoversikt juni 2017 

 

Referatsaker/meldingar 
Periode: 24.04.2017 - 12.06.2017 
Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
3/17 13/00319-8 Vedtak Kst. rapport Eigarskapsforvaltning.pdf 
   

 
Ver vennleg meld eventuelt forfall så snart som mogleg på telefon 51 33 65 90 evt. 414 46 180 
eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall vert varamedlemmer kalla inn særskilt. Medlemmer som meiner å vere ugild, må 
gje melding om dette slik at varamedlemmer kan kallast inn. 

Evt. saker merket (Unntatt offentleggjering i medhald av off. l.) sendes bare til medlemmer/ 
varamedlemmer som må møte. 
 
 
Bjerkreim, 02.06.2017 
 
 
Magne Vaule 
Leiar av kontrollutvalet Per Kåre Vatland 
 Sekretariatet 

Medlemmer i kontrollutvalet 
  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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15/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 24. april 2017 
 
 
Arkivsak-dok.  16/00154-17 
Arkivkode.  033  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 12.06.2017 15/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollen frå møtet 24. april 2017 vart lagd fram for kontrollutvalet til formell godkjenning, 
sjå vedlegg.  
 
 
 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 24. april 2017.  
 

 
 
 
SANDNES, 18.05.2017 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Protokoll 24.04.2017 

 
Saksliste  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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16/17 Orientering frå Kommunalsjef oppvekst og kultur 
 
Arkivsak-dok.  16/00158-18 
Arkivkode.  027  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 12.06.2017 16/17 

 
 
Bakgrunn 
Som eit ledd i kontrollutvalet sitt tilsyn med kommunen, har kontrollutvalet laga ein plan for 
invitasjon av kommunale leiarar, for at dei kan orientere kontrollutvalet om deira arbeid og 
ansvarsområde. Til dette møte har kontrollutvalet invitert kommunalsjef Oppvekst og Kultur  

Saksutgreiing 
Kontrollutvalet ynskjer at kommunalsjefen orienterer om fyljande emne: 

• Avdelinga sin plass i organisasjonen  
• Talet på tilsette  

o Rekruttering av medarbeidarar 
o Utfordringar i høve til rekruttering 

• Kva tenester avdelinga leverer 
• Avdelinga sitt budsjett og rekneskap 
• Tankar om framtida.  

o Behovet for tenester frå avdelinga 
o Klarar avdelinga å levere i høve til behov 

Kontrollutvalet har sett av 20 - 25 minutt til orienteringa inklusiv tid til spørsmål frå utvalet.  
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek leiar av kommunalsjef oppvekst og kultur si 
utgreiing til orientering.  

 
 
SANDNES, 30.05.2017 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

 
         

Saksliste  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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17/17 Orientering om kommunen sin tertialrapport pr 
30.04.2017 

 
Arkivsak-dok.  16/00333-5 
Arkivkode.  212  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 12.06.2017 17/17 

 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalet skal i følgje kontrollutvalsføreskrifta § 7 gje ei uttale til kommunestyret om 
årsrekneskapen. Som et ledd i dette vert det bedd om ei orientering frå administrasjonen om 
tertialrapportene. 

Saksutgreiing 
Sekretariatet har avtala med rådmannen at han møter og orienterer om rekneskapen pr. 30. april 
2017.  

Kontrollutvalet skal ikkje behandla tertialrekneskapen, men tar framlegget til orientering 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmannen sin gjennomgang av rekneskapen 
pr. 30.04.2016 til orientering. 

 
 
 
 
SANDNES, 29.05.2017 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Tertialrapport 30.04.2017 Bjerkreim kommune 

 
Saksliste  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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18/17 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 
UNINOR AS – utkast til prosjektmandat 

 
Arkivsak-dok.  17/00028-2 
Arkivkode.  217  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 12.06.2017 18/17 

 
 
Bakgrunn 
Denne selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalet i Eigersund. Dei andre eigarane vert 
invitert til å delta i prosjektet. 

Saksutgreiing 
Føremålet med prosjektet skal være å undersøke om selskapet driv i tråd med vedtekter og 
kommunale vedtak. Det skal mellom anna sjåast på selskapet sine tenester og økonomi, og på 
eigarane si oppfølging av selskapet. 

Ut frå dette føremålet føreslår revisor å sjå nærare på disse problemstillingane: 
• Hvordan foretas styringen av selskapet?  
• I hvilken grad oppnås målene for de ulike tiltaksordningene?  
• Hvilken effekt har selskapets drift og tjenester for eierkommunene?  
• Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?  

Selskapskontrollen omfattar både morselskapet og dotterselskapet (AKS). 

Revisor sitt utkast til mandat og problemstillingar er vedtatt uendra av kontrollutvalet i 
Eigersund. Dersom alle eigarane deltar i prosjektet vil Bjerkreim sin del av kontrollen utgjere 
36 timar.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek å delta i selskapskontroll med forvaltnings-
revisjon i UNINOR AS i tråd med det utkastet til prosjektmandat som føreligg.  

 
 
SANDNES, 30.05.2017 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
RR Selskapskontroll 2017 - Uninor - Mandat 

 
Saksliste  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.    
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19/17 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 
30.04.2017 

Arkivsak-dok.  16/00171-22 
Arkivkode.  212 
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 12.06.2017 19/17 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet er i føreskrifta pålagd å lage budsjett for arbeidet med kontroll og tilsyn i 
kommunen. Difor må og kontrollutvalet fylgje med på regnskapet for sitt område gjennom året. 
Denne oppfylginga skjer kvart tertial som elles i kommunen. Den framlagde oversikten byggjer 
på opplysningar frå kommunerekneskapen, samt opplysningar frå revisor og sekretariatet.  

Saksutgreiing 
Oversikta viser et samla forbruk for kontroll og tilsyn pr. 30.04.2017 på kr 222.987. Dette utgjer 
40 % av budsjettramma. Med jamn fordeling på månadene ville forbruket vore på 33,3 %.  

Når det gjeld utgifter til kontrollutvalet ligg desse på 26,2 % av budsjettet. Hovudårsaka til 
mindreforbruket er at kontrollutvalet ikkje har brukt kursmidlar enno.  

Utgifter til sekretariatet er på 33% pr. 30.04. Utgiftene er i tråd med faktura frå Sekretariatet. 

Når det gjeld utgifter til kjøp av revisjonstenester viser rekneskapen kr 155.924.- mens utskrifta 
frå Rogaland Revisjon viser at dei har fakturert i alt kr 146.205. Kommunen har difor ført kr 
9.719,- kr meir enn det Rogaland Revisjon har fakturert kommunen. Truleg er dette faktura som 
er ført feil i kommunen. Når det gjeld utgiftene til revisjon fordeler desse seg nødvendigvis 
ikkje jamt over året.  

Revisor kommenterer deira forbruket som fylgjer: 
«I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2016 gjennomført og interims revisjonen for 2017 så vidt 
påbegynt. Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for to terminer og ulike særattestasjoner 
som bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere. Av forvaltningsrevisjon er Eierskapsforvaltning levert og 
prosjektet «PP-tjenesten og samarbeid med barnehager og skoler» bestilt for levering høsten 2017.En 
ny gjennomgang av forvaltningsprosjektet Skolemiljø er vedtatt utsatt til høsten 2017 når stats-
advokatene har ferdigstilt sin behandling.» 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 
30.04.2017 til orientering. 
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SANDNES, 01.06.2017 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 30.04.2017 

 
Saksliste  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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20/17 Statusoversikt juni 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00290-23 
Arkivkode.  217  
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 12.06.2017 20/17 

 
 
Bakgrunn 
Statusoversikta er kontrollutvalet sitt verktøy til å følgja saker som går over fleire møter. Den 
omhandlar først og fremst forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar, som vert følgt frå dei 
vert bestilt og fram til kommunestyrets vedtak knytt til rapporten er endeleg følgt opp. Andre 
type saker som krev oppfølging vil og bli tatt med i oversikta. 

Oversikta vert oppdatert til kvart møte. 

Saksutgreiing 
Målet er å gje kontrollutvalet ei oppdatert oversikt over status på dei ulike sakene så lenge dei 
er under behandling. Oversikta er utarbeidd slik at den òg viser kva saker utvalet har arbeidd 
med i inneverande kommunestyreperiode.   

Under denne saka kan kontrollutvalet ta opp spørsmål i tilknyting til sakene. Det vert lagt opp 
til at dersom revisor er til stades, kan revisor under denne saka gje utvalet orientering om status 
på prosjekt revisor arbeider med og avklara endringar om dette er nødvendig. 

Det er fylgjande endringar til dette møtet: 
• Kontrollutvalet vert i dett møte invitert til å delta i selskapskontroll i Uninor AS, som 

kontrollutvalet i Eigersund har bestilt.  
• Rapporten eigarskapsforvaltning vart behandla i kommunestyret 10.mai 2017. Oppfølging 

av rapporten vert truleg i sett til møtet i februar 2018.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt juni 2017 til orientering.  
 
 
SANDNES, 01.06.2017 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Statusoversikt kontrollutvalet sin saker - juni 2017 

 
Saksliste  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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Referatsaker/meldingar 
 
 
3/17 Vedtak Kst. rapport Eigarskapsforvaltning 
 
Arkivsak-dok.  13/00319-8 
Arkivkode.  217  
 
 
 
 

Saksliste  
 


	Bakgrunn
	Saksutgreiing
	Bakgrunn
	Saksutgreiing
	Bakgrunn
	Saksutgreiing
	Bakgrunn
	Saksutgreiing
	Bakgrunn
	Saksutgreiing
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KONTROLLUTVALGET I BJERKREIM KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 


2-2017 


Møtedato: 


24.04.2017 


Utvalgssaksnr.: 


9/17 - 9/17 


Desse møtte: 
Magne Vaule 
Aslaug Undheim 
Tyra Skårland 
Brit Tengesdal 


Forfall / varamedlemmer: 
Geir Ove Tysland møtte ikkje. 
 


Andre til stades: 
Ordførar Torbjørn Ognedal, Bjerkreim kommune 
Rådmann Ørjan Daltveit, Bjerkreim kommune 
Økonomisjef Tore Spangen, Bjerkrem kommune (sak 11/17) 
Serviceleiar Tora-Britt Svela, Bjerkreim kommune (sak 12/17) 
Skatteoppkrevjar Dagfinn Myklebust, Eigersund kommune (sak 10/17) 
Oppdragsansvarleg revisor Annbeth Melhus Mathiesen, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 


 
 


 Side 


Saker til behandling 


9/17 16/00154-15 Godkjenning av protokoll frå møtet 6. februar 2017 1 


10/17 16/00175-7 
Skatterekneskapen 2016 med kontrollbrev frå 
Skatteetaten 


2 


11/17 16/00172-6 Uttale til kommunen sin årsrekneskap 2016 3 


12/17 16/00158-16 Orientering frå Serviceleiar 3 


13/17 16/00315-12 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 4 


14/17 16/00290-20 Statusoversikt april 2017 4 


 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
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9/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 6. februar 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 6. februar 2016.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 6. februar 
2016.  
 


[Lagre]  
 
 
 
 
10/17 Skatterekneskapen 2016 med kontrollbrev frå Skatteetaten 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek skatterekneskapen med kontrollbrev 2016 til 
orientering.  


Saka vert vidaresend kommunestyret til orientering.  
 
 


Møtebehandling 
Skatteoppkrevjar Dagfinn Myklebust orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek skatterekneskapen med kontrollbrev 2016 til 
orientering.  


Saka vert vidaresend kommunestyret til orientering.  
 


[Lagre]  
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11/17 Uttale til kommunen sin årsrekneskap 2016 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim har ingen/har fylgjande kommentarar til det framlagde 
årsrekneskapet for 2016 ut over det som går fram av revisor si revisjonsbretning og 
årsoppgjernotat. 
 


Møtebehandling 
Økonomisjef Tore Spangen og rådmann Ørjan Daltveit orienterte. 
 
Kontrollutvalet diskuterter og årsmeldinga, og kom med følgjande 
kommentarer: 


 Mobbesaka burde vore nemnt i årsmeldinga 


 Kommunen bør diskutera bruk av omgrepet «pasient» på 
sjukeheimen/ heimetenesta opp mot omgrep som t.d. 
«brukar/bebuar»  


 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim har ingen kommentarar til det framlagde 
årsrekneskapet for 2016 ut over det som går fram av revisor si 
revisjonsbretning og årsoppgjernotat. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
12/17 Orientering frå Serviceleiar 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek leiar av serviceavdelinga si utgreiing til orientering. 
 


Møtebehandling 
Serviceleiar Tora-Britt Svela orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek leiar av serviceavdelinga si utgreiing til 
orientering. 


[Lagre]  
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13/17 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 
til orientering 


Saka vert vidaresend kommunestyret i Bjerkreim til orientering 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2016 
til orientering 


Saka vert vidaresend kommunestyret i Bjerkreim til orientering 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
14/17 Statusoversikt april 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt april 2017 til orientering.  
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt april 2017 til orientering.  
 


[Lagre]  
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EVENTUELT 


 Spørsmål knytt til bygningar som er til fare for omgjevnadane,  kven har 
ansvar for dette. 
Svar frå Rådmannen: Det er eigar og ikkje kommunen som har ansvar i slike 
saker, men kommunen kan gå inn i saker med heimel i Plan og Bygningslova 
dersom dette vert meldt til kommunen.  


 Kontrollutvalet etterlyste rutinar i kommunen for oppfølging av eldre saker der 
det er gitt løyve til nybygg mot riving av gamalt hus. Kontrollutvalet ber om 
tilbakemelding knytt til denne saka. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 








 


 


Bjerkreim 
kommune 


 
 


Saksbehandlar Ørjan Daltveit rådmann 


ArkivsakID: 17/54  


Arkivkode: FE - 216  


   
 


Forvaltningsrevisjonsrapport - Eigarskapsforvaltning 
 
 


Saksnummer Utval Møtedato 


019/17 Kommunestyret 10.05.2017 


 
 
Rådmannen sitt forslag til vedtak: 
 


Kommunestyret i Bjerkreim tek rapport om forvaltningsrevisjonen Eigarskapsforvaltning 
til etterretning. 
 


Rapporten vert send over til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine 
konklusjonar og tilrådingar. Det vert gitt tilbakemelding til kommunestyret via 
kontrollutvalet om korleis kommunestyret sitt vedtak er følgd opp ca. 6 månader etter 
kommunestyret har fatta vedtak. 
 
10.05.2017 Kommunestyret 
Kontrollutvalet sitt vedtak i sak 003/17 blei samrøystes vedtatt. 


 
KST- 019/17 Vedtak: 


Kommunestyret i Bjerkreim tek rapport om forvaltningsrevisjonen Eigarskapsforvaltning 
til etterretning. 
 


Rapporten vert send over til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine 
konklusjonar og tilrådingar. Det vert gitt tilbakemelding til kommunestyret via 
kontrollutvalet om korleis kommunestyret sitt vedtak er følgd opp ca. 6 månader etter 
kommunestyret har fatta vedtak. 
 
 
  







Forvaltningsrevisjonsrapport - Eigarskapsforvaltning 
 
 


Saka gjeld: 
Kontrollutvalet innstiller direkte til kommunestyret i samband med behandling av rapportar. 
Kontrollutvalet har i møtet 6. februar 2017 behandla rapport om eigarskapsforvaltning. Dei 
oversender saka til kommunestyret. 
 
 


 


Faktiske opplysningar: 
For resten av saksutgreiinga vert det vist til saksutgreiing for kontrollutvalet. 
 


Vurderingar: 
 
 


Økonomiske konsekvensar: 
 
 


Konsekvensar for barn og unge: 
 
 


Konsekvensar for folkehelsa: 
 
 


Beredskapsmessige konsekvensar: 
 
 
 


 
Vedlegg: 
Dok.nr 


 
Tittel på vedlegg 


153449 Saksframlegg sak 3/17 i kontrollutvalet - Rapport om forvaltningsrevisjon - 
eigarskapsforvaltning 


153450 Vedtak sak 3/17 i kontrollutvalet - Rapport om forvaltningsrevisjon - 
eigarskapsforvaltning 


153451 Rapport 2017 - Forvaltningsrevisjon - eierskapsforvaltning, av Rogaland 
revisjon 
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Kontrollutvalet i Bjerkreim Arkivkode : 212
Saksnr. : 16/00171


Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 30.04.2017


Ansvar 110 / Teneste 1100 - 1103 -
Revisjon og kontrollutval


Vedteke
budsjett


2017
Forbruk 1.


tertial %


1080 Fast godtgjersle 70 000 22 492 32,1 %
1099 Arbeidsgjevaravgift 10 000 3 171 31,7 %
1100 Kontormateriell 2 000 2 000 100,0 %
1115 Matvarer 0
1120 Samlepost anna forbruksmateriell 2 000
1150 Opplæring kurs 20 000
1160 Reiseutgifter oppgåvepliktige 5 000
1171 Reiseutlegg 0
1195 Avgifter, gebyr lisensar mv. 2 000 1 400 70,0 %
1429 Meirverdiavgift utanfor loven 9 000
1729 Kompensasjon moms drift - 9 000 0


Utgifter kontrollutvalet 111 000 29 063 26,2 %


1350 Kontrollutvalssekretariatet 115 000 38 000 33,0 %
1375 Revisjonen (sjå oversikt nedanfor) 332 000 155 924 47,0 %
1429 Meirverdiavgift som gjer rett til kompens. 115 000 49 321
1729 Kompensasjon for mva - 115 000 - 49 321


Budsjettramme kontroll og tilsyn 558 000 222 987 40,0 %


Oversikt frå Rogaland Revisjon IKS


Vedteke
budsjett


2017
Forbruk 1.


tertial %


Regnskapsrevisjon, attestasjonar mm. 210 600 117 450 55,8 %
Forvaltningsrevisjon/selskapskontrollar. 121 400 28 755 23,7 %


Sum revisjonens oversikt 332 000 146 205 44,0 %


Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver








 


 


Bjerkreim 
kommune 


 
 


Saksbehandlar Tore Spangen økonomisjef 


ArkivsakID: 17/295  


Arkivkode: FE - 212  


   
 


Tertialrapport nr 1 - 2017 
 
 


Saksnummer Utval Møtedato 


056/17 Formannskapet 29.05.2017 


 Kommunestyret  


 
 
Rådmannen sitt forslag til vedtak: 
 
 


1. Tertialrapporten tas til orientering 
 


 
  







Tertialrapport nr 1 - 2017 
 
 


Saken gjelder: 
Tertialrapport skal informere om den økonomiske status  og måloppnåelse for hele 
kommunen etter de fire første månedene. Rapporten er basert på vedtatt budsjett for 2017 
og dets rammer samt vedtatt økonomiplan/budsjett. 


 


Faktiske opplysninger: 
Rapporten er bygd opp slik at i oppsatt rekkefølge settes søkelys på drift, investering, kjøp av 
tjeneste (barnehage) og finans. Området finans omfatter skatt og rammetilskudd, utbytte og 
interne finanstransaksjoner. Videre ses det på kommuneproposisjonen for 2018 og utsiktene 
fremover. 
 


Drift: 
 


 


Tabellen over viser totaloversikt av den økonomisk situasjonen organisasjonen er i. For hvert 
kommunalområde vil en gå mer inn i detaljene som viser hvordan situasjonen er på det 
enkelte kommunalområde – både faglig, målmessig og økonomisk. 
 


 


Økonomi 
Økonomien innen ansvarsområdet Rådmann er som budsjettert. 
Økonomien innen ansvarsområdet Økonomi er tilfredsstillende målt både etter periodisert 
budsjett og budsjettet totalt. Avdelingen Økonomi omfatter også områdene Kontrollutvalg, 
Kontrollutvalgssekreteriat, Revisjon samt Overføringer til soknet. 
Økonomien innen ansvarsområdet Personal har et mindreforbruk for perioden. Det er bl.a. 
på grunn av færre lærlinger enn ønsket. Vi har hatt få kvalifiserte søkere som lærlinger. For 
kommunale sysselsettingstiltak er det et overforbruk nå, men vi får refundert deler av lønn. 
Økonomien innen ansvarsområdet Service er 35,4% av budsjettet for hele området. For 
noen tjenester er ikke utgiftene påløpt ennå; Støtte pol. partier, Valg og Andre religiøse 
formål. Drift kommunehuset er greit med forbruk på 36,5%. For selve Serviceavd. er det 
brukt 40,9%. Dette skyldes m.a. «skjevutbetalinger» på noen poster, f.eks. Lisenser o.l. der 
eiertilskudd og depotleie til IKA er utbetalt for hele året. Samme er det på Serviceavtaler mm 
betalt lisenser til Acos for første halvår. Forhåpentligvis skal utgifter til porto minke i løpet av 







året etter hvert som vi får virkning av SvarUt. Dette er avhengig av at saksbehandlerne fører 
på offentlignummer, samt at mottakerne åpner posten i Altinn eller annen sikker DigitalPost, 
slik at det ikke går så mye til utskrift. 
 
Mål 
«Ta i bruk ekspederingskanalen SvarUt, samt SvarInn for sikker digital kommunikasjon med 
innbyggere og andre» - begge disse ble tatt i bruk i januar 2017. 
«Gjennomgå flere avsluttede arkiv/arkivdeler for overføring til bortsettingsarkiv eller 
avlevering til depot» - Arbeidet foregår jevnt og trutt. Problemet nå er at vi ikke har 
bortsettingsarkiv etter brannen i Bjerkreimshallen. Alt arkivmateriale som var der, ble avlevert 
IKA uten skader.  
«Kontantfri kommune/nye betalingsløsninger» – stoppet litt opp, men ser for oss at ny 
løsning er på plass i september/oktober i samarbeid med konsernbank og revisjonen. 
«Øke utnyttelse på investert programvare på fagområdene» - jobbes med ved at en fordeler 
spesialisering av oppgaver i de forskjellige programvarene mellom ansatte. Dette er også en 
del av å øke internkontrollen både i avdeling og i organisasjonen generelt. 
«Lage en sektorovergripende kompetanseplan for hele kommunen» – arbeidet er startet. 
 
 
Annet 
Det er investert på IT-fronten for å lette arbeidet med lagring og back-up. Samtidig er nivået 
høynet på lagring og redusert faren for tap av informasjon. 
Situasjonen med organisasjonsgjennomgang har hatt stort fokuset denne perioden. 
Der det er behov er rekrutteringen god med kvalifiserte søkere på utlyste stillinger. 
 
 
Oppvekst og kultur 
 


 


 
Staben innen kommunalområdet oppvekst og kultur omfatter kommunalsjef, rådgiver i 60 %. 
Disse gir systemisk og strategisk støtte til alle enheter, spesielt til barnehager og skoler som 
består av flere enheter. I tillegg er 1,5 årsverk knyttet til spesialpedagogisk arbeid i 
barnehagene. I økonomisk oppsett under kommunalsjef/stab inngår spesialpedagogisk hjelp 
i barnehager, kjøp av PP-tjenester, elevskyss og voksenopplæring. 
 
Regnskap ligger over periodisert budsjett, men likevel viser det et forbruk på 30,6 %. 
Underforbruket i forhold til budsjett skyldes periodisert utestående refusjoner til andre 
kommuner, og et generelt lavt forbruk på flere områder. Oppvekst er ikke kjent med at det vil 
komme spesielle økonomiske utfordringer for høsten 2017. 
 
Skole 
Mål 







Skole har våren 2017 arbeidet systematisk med revidering av lokale læreplaner for å sikre 
elevenes læringsutbytte. Videre har det vært særlig fokus på klasseledelse, samt arbeid med 
praktiske og varierte undervisningsmetoder. Innen IKT er det blitt utarbeidet kompetansemål 
fra 1.- 10. trinn, utarbeidet forslag til IKT reglement for skolene og retningslinjer med krav til 
digitale ferdigheter for ansatte innen området. 
Ei arbeidsgruppe bestående av skoleledelsen, kommunalsjef og hovedtillitsvalgt har vært 
ansvarlige for arbeidet. Det er ønskelig at hver av skolene fra høsten skal kunne starte med 
en «pilotklasse» som skal benytte Chromebook (nettbrett) i undervisningen. Blir det aktuelt å 
vurdere utvidelse av ordningen vil dette bli lagt fram til politisk behandling høsten 2017. 
 
Økonomi 
Periodisert budsjett for skole viser et forbruk på 37 %. Hovedårsaken til overforbruket er for 
høye lønnsutgifter ved Vikeså skole, noe som er vanskelig å redusere midt i skoleåret. 
Skolen kutter derimot bemanningen med ca. 4 årsverk ved inngangen til skoleåret 17/18. 
Tiltaket vil redusere eventuelle overskridelser i 2017 betydelig. Ellers har Vikeså skole hatt 
kostbare reparasjoner på det gamle skolebygget. El-anlegg, ventilasjon, og lekkasjeskader 
har gitt store uforutsette utgifter for skolen. 
 
Andre tema 
Vikeså skole har fått en ekstra utfordring som følge av brannen i idrettshallen. 
Kroppsøvingsundervisningen foregår nå utendørs, uten at det er problematisk. Den store 
utfordringen blir nok til vinteren. Behovet for å gjennomføre kroppsøvingsundervisning 
innendørs i november-februar, gjør at det arbeides med en leieavtale med samfunnshuset. 
 
Bjerkreim skole har fortsatt ikke fått realisert prosjekt lekeplass og 2016-midlene som ble 
avsatt av til dette. Forsinkelsen skyldes først og fremst ødeleggelser forårsaket av flommen. 
Det er et mål å få lekeplassen på plass i slutten av skoleåret. 
 
Øremerka midler 
Statlige midler som skal brukes til tidlig innsats og ekstra midler gjennom 
budsjettbehandlingen i kommunen er realisert gjennom økt bemanning i småskolen både til 
lærer og assistent. Vikeså skole bruker i overkant av en 80 % lærerstilling på tidlig innsats og 
i overkant av en 100 % stilling på norskopplæring for språklige minoriteter. Bjerkreim skole 
bruker 50 % stilling på lærer og 50 % stilling på assistent. Videre brukes midlene til leirskole, 
økt trykk på svømmeopplæringen på 2. og 4.trinn og til skolegudstjenester i tråd med 
kommunestyrets budsjettvedtak. 
 
 
Barnehage 
Mål 
Arbeidet med lek, barnehagemiljøet, voksenrollen, foreldresamarbeid og tidlig innsats preger 
arbeidet i barnehagene. Et av temaene for vårens prosjekt har vært eventyr, og eventyr kan 
handle om alt fra kreativitet til moral. Det har stimulert leken og miljøet. 
Etter ønske fra foreldrene, og som en oppfølging av brukerundersøkelsen har Skjeraberget 
denne våren laget en lukket gruppe på Facebook for foreldre og ansatte. Her legges det ut 
bilder av hva barna er opptatt av fra dag til dag, men ingen bilder av barn. Ellers har 
barnehagene brukt planleggingsdager, personalmøter og gjennomført kurs i tråd med 
sektorens satsingsområder. 
 
Økonomi 
Periodisert budsjett for barnehage viser et forbruk på 32,8 %. Vårhalvåret har vært 
forutsigbart rent økonomisk for barnehagesektoren. Når det gjelder høsten er det en viss 
økonomisk usikkerhet knyttet til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. 
 
Andre tema 
Det er viktig å utnytte ressursen i barnehagene best mulig. Pedagogtettheten i barnehagene 
er lovfestet og knyttet til antall barn. Av den grunn flyttes en pedagogisk leder fra 
Røysekatten barnehage til Skjeraberget barnehage for barnehageåret 17/18. 







 
Kultur 
Mål 
Kulturavdelingen ønsker å tilrettelegge for et allsidig og godt kulturtilbud som kan innfri 
forventninger fra innbyggerne. Kulturkontoret har arrangert ulike kulturarrangement både på 
Kløgetvedttunet og andre steder i kommunen. Dalane kulturfestival, som det største 
enkeltarrangement, ble gjennomført i vår. Kulturskolen har videreført sin satsing på flere 
samspillgrupper og deltatt med mange av sine elever innen dans, sang, kunst, teater og 
instrumenter på ulike arrangement i kommunen. Deriblant det årlige arrangementet 
«Ungdommens kulturmønstring». Biblioteket har gjennomført mindre arrangement med 
lesing og forfatterskap i fokus. 
 
Økonomi 
Periodisert budsjett for kultur viser et forbruk på 26,8 %. Underforbruket var forventet. Det blir 
utbetalt lønnskostnader på 80 %, men det er budsjettert med 100 %. I tillegg har kultur 
gjennomført færre og billigere arrangement. 
Periodisert budsjett for Musikk og kulturskole viser et forbruk på 34,6 %. Dette er noe i 
underkant av periodisert budsjett. 
Periodisert budsjett for bibliotek viser et forbruk på 35,1 %. Dette er noe i underkant av 
periodisert budsjett, selv om biblioteket i denne perioden har foretatt en del bokkjøp. 
Biblioteket vil i september få refundert utlegg på kr 30 000 fra Nasjonalbiblioteket. 
 
Øremerka midler 
Bjerkreim kommune har for 2017 avsatt kr 100 000 til Dalane kulturfestival. Den kommunale 
egenandelen er en forutsetning for at kommunene i Dalane skal få tildelt kulturmidler fra 
fylkeskommunen. Midler som ikke er blitt benyttet til årets kulturfestival avsettes til 
kulturfestivalen i 2019. 
 
Flyktningetjenesten 
Flyktningetjenesten arbeider i tråd med målsettingen. Det legges særlig vekt på god 
integrering av flyktninger og styrke det interkommunale samarbeidet innen flyktningarbeid. 
Flyktningkonsulenten er i permisjon fram til 25. februar 2018. Kommunen dekker dette ved å 
omorganisere og dele opp 80 % av stillingen, fordelt på andre ansatte. Fra høsten må 
kommunen på ny foreta en omorganisering i forhold til hvem som skal arbeide med 
flyktningarbeid. Dette er grunnet i nye behov og oppgaver som må løses, og samtidig se det i 
sammenheng med kommunens organisasjonsgjennomgang og behov for å redusere 
kostnader. Oppgavene innen flyktningetjenesten blir ivaretatt. 
 
 


 


Samlet sett er det et mindreforbruk innenfor levekår. Dette skyldes mindre bruk av vikarer, 
vakante stillinger i noen enheter, og lite bruk av private aktører innenfor barnevern. 
 
NAV har tidlig varslet økt bruk på sosialhjelp. Økningen er hovedsakelig knyttet til flyktninger. 
 
Økonomi: 
Sentral ledelse har prosentvis lavt forbruk med 29,9%. Dette skyldes at mye er knyttet til lønn 







og lønn på prosjekter. Prosjektmidlene har blitt regnskapsført for hele året, mens utgiftene er 
bare for fire måneder. "Partnerskap for folkehelse" er det planlagt tilsammen 23 tiltak (jmf. 
Handlingsplanen for prosjektet). 
 
Mål for budsjettåret: 
"Etablere og utvikle funksjonen som beredskapskoordinator" - Funksjonen er i gang, men må 
tilpasses og videreutvikles i løpet av året. 
"Etablere og forankre frivillighetsarbeid i levekår" - Det er inngått samarbeidsavtale med 
Nasjonalforeningen for folkehelse knyttet til dagsenter for demente.  
"Økt fokus på boligsosialt arbeid med bakgrunn i boligsosial plan" - arbeidet er i gang og må 
ses i sammenheng med planlegging av nytt omsorgssenter. 
"Ferdigstille rapport i forhold til nytt omsorgssenter" - rapporten er levert og behandlet i 
kommunestyret. 
 
Andre tema 
Det er søkt innovasjonsmidler til videreutvikling av Akutt-teamet. Vi planlegger å øke 
kompetansen til fagarbeidere slik at disse også sertifiseres til å bistå sykepleiere ved utkall 
på «røde oppdrag». Svar på søknaden kommer i løpet av sommeren. I tillegg forventes det 
utgifter knyttet til kursing, innkjøp og implementering av digitale trygghetsalarmer, høsten 
2017. Det er satt av midler til formålet, men det er usikkert om dette vil dekke alle utgiftene. 
 
Helse 
Økonomi: 
Regnskap for området er i tråd med periodisert budsjett, og det er kontroll på fremtidige 
utgifter. 
 
Mål for budsjettåret: 
"Evaluering og endring av plan for helseopplysning/undervisning i skolehelsetjenesten" - 
Endringer er utført, og ny plan gjennomføres fra august 2017. Skolehelsesøster og 
familieveileder har startet med faste møter med skolene i august og januar for gjennomføring 
av plan for neste halvår. 
"Starte med miniveiledningskurs for gravide etter modell fra COS (Circle of security)" - Har 
hatt kurs, og planlegger flere. 
 
Til høsten skal det arrangeres SCOS-kurs for tenåringsforeldre samt finne metode for å få ut 
informasjon til brukere/innbyggere. 
 
Andre tema 
Arbeide videre med implementering av nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- 
og skolehelsetjenesten. Innarbeide rutiner for tidlig hjemmebesøk av jordmor. 
 
Videreutvikle foreldreveiledningen med COS til foreldre til eldre barn og tenåringer. 
 
 
Barnevern 
Barneverntjenesten har et mindreforbruk som bl.a. skyldes er at det ikke har vært saker til 
Fylkesnemnd/nye plasseringer av barn. I tillegg har vi hatt vakanse i en 50 % stilling som 
saksbehandler. Ny saksbehandler begynner i juni. I tillegg utfører vi de fleste undersøkelser 
og tiltak selv istedenfor å kjøpe ekstern privat hjelp. 
 
Mål for budsjettåret: 
"Ingen fristbrudd etter Lov om barneverntjenester" - Rutiner er i bruk for å oppnå målet og 
det er foreløpig ikke fristbrudd på noen områder. 
"Godt samarbeid med andre instanser i kommunen" - Det er utarbeidet rutiner for å delta i og 
prioritere samarbeidsmøter. Det vurderes som viktig å tilstrebe et godt samarbeid og jobbe 
for et åpnere barnevern. 
"Tilby familier endringstiltak i form av foreldreveiledning" - Alle familier som ønsker tilbud om 
foreldreveiledning får tilbud om dette. 







 
Andre tema 
Barneverntjenesten er liten og sårbar. Fokusområder for å kompensere for dette er å jobbe 
videre med følgende: 
* Delta i større faglig nettverk (samarbeid med andre kommuner). 
* Sikre at barneverntjenesten jobber for barnas beste ved å bruke ekstern veiledning til 
refleksjon og vurderinger vedrørende egen praksis. Dette vil igjen hindre at få personer tar 
alvorlige beslutninger uten at de er faglig og forsvarlig drøftet og vurdert av flere 
fagpersoner/instanser. 
* Delta i et interkommunalt barnevernvaktsamarbeid. Dette vil få betydelige økonomiske 
konsekvenser, men dette blir lovpålagt og er nødvendig for å sikre barn i Bjerkreim et 
døgnkontinuerlig akuttilbud. 
 
NAV 


Nav har merforbruk i første tertial med en forbruk på 44,3 %. Likevel er de under periodisert 
budsjett. Nav har økning i søknader på sosialhjelp og flere er avhengig av sosialstønad som 
eneste inntektskilde. Det er behandlet 39 søknader i perioden; ti søknader flere enn ved 
samme tid i fjor. Økningen er hovedsaklig knyttet til flyktninger, og vi venter ytterligere 
økning. Det er i tillegg økt bruk av gjeldsrådgiver. Tjenesten kjøpes av Eigersund kommune. 
 
Mål for budsjettåret:  
"Arbeidsrettet aktivitet for alle unge under 30år" - Vi er i gang med å informere aktuelle 
samarbeidspartnere i kommunen om aktivitetsplikt for unge som har sosialhjelp som eneste 
inntektskilde. 
"Etablering av måleindikatorer på forbruk av sosialhjelp" - Er satt på vent. Målekortet 
benyttes i mindre grad enn før, og kontoret har prioritert andre viktigere oppgaver. 
 
Andre tema  
Vi ser økende tendens til at flyktninger går fra introduksjonsprogrammet og over til NAV. 
Dette krever tett oppfølging, og en annen type oppfølging enn tidligere. Det er stor økning på 
arbeid rundt ,og behandling av, sosialhjelp. NAV ser for seg at det blir stor utfordringer innen 
sine fagområder i tiden fremover. 
NAV Bjerkreim er et lite kontor med 3 ansatte. Dette gjør at en må tenke nytt i forhold til å 
bemanne kontoret ved sykdom og ferieavvikling. 
 
Omsorgstjenesten 
Omsorgstjenesten har så langt i år et forbruk på 25,9 %. Det er innen lønn det er klart 
mindreforbruk, men noe av bildet må sees i sammenheng med regnskapsføring av 
lønnsutgifter som ble utbetalt i 2017, men skal regnskapsføres i 2016: Dette fordi at det er i 
det året lønnsutgiftene har oppstått. Dette skjer i overgangen til nytt år. Samme prosedyre vil 
skje i år og vi må ta høyde for dette i rapportene fremover. 
Tjenesteområdene institusjon, hjemmesykepleie og ressurskrevende brukere er de tunge 
personellmessig avdelingene. Disse må i regnskapssammenheng ses under ett da det 
benyttes personell ansatt under disse tjenesteområdene på tvers av tjenesteområdene. 
 
Sommeren er alltid en økonomisk og personellmessig utfordring. For å sikre faglig forsvarlig 
drift må enkelte vakter styrkes, bruke overtid, og noen ganger forskyve vakter. Avhengig av 
frekvensen på alvorlige pasientforløp. Erfaringsvis har sykehusene en «tøff» 
utskrivningspraksis om sommeren. Dette medfører gjerne en økning av syke og 
pleietrengende pasienter på området. 
Vi planlegger sommerturnus uten bruk av vikarbyrå. Dersom vi klarer å unngå bruk av 
vikarbyrå vil dette være gunstig både kvalitetsmessig og økonomisk. 
 
Mål for budsjettåret:  
"Etablere miljøterapitjeneste" - Denne er etablert med de ressurser som fra tidligere har vært 
tilgjengelig i omsorgstjenesten. 
"Omorganisere sonene i PLO" - Endring er gjennomført og i drift. 







"Sikre ute-området rundt omsorgssenteret" - dette er ordnet. 
"Øke kompetansen og utarbeide retningslinjer for pasientforløp» - tjenesten deltar i to 
regionale læringsnettverk som er "Gode pasientforløp" og "Ernæring". 
"Velferdsteknologi" -  
* Trygghetsalarmer – forventer skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer høsten 2017. 
* Deltar i to regionale nettverk for velferdsteknologi. Disse skal finne samarbeidsordninger for 
innkjøp, drift og erfaringsutveksling av velferdsteknologiske tjenester i regionen. 
 
Andre tema  
Dagsenter for demente er under planlegging og forventes iverksatt rett etter sommeren. 
Utviklingen innenfor Miljøtjenesten (støttekontakter/avlastning/omsorgslønn og lignende) 
viser et overforbruk. Dette er tjenester som gis til personer som har nedsatt funksjonsevne av 
ulike årsaker. Bjerkreim har særs få ressurskrevende brukere og derfor vurderes tidlig 
innsats som viktig. Det er en stor utfordring å skaffe nok støttekontakter/avlastere. 
 
Høyesterettsdommer har medført at vi må se på nytt på arbeidsavtalene til støttekontakter/ 
avlastere. Disse er til nå sett på som oppdragstakere, og timene de er engasjert som 
støttekontakter/avlastere blir ikke regnet som arbeidstid. Dersom disse er kommunalt ansatt 
skal nå arbeidstiden som støttekontakt/avlastere ses på i sammenheng med deres andre 
kommunale ansettelsesforhold, noe som vil medføre begrensninger i forhold til ukentlig 
arbeidstid, overtid osv. Vi avventer avklaring gjennom forskrift i løpet av høsten 2017. 
 


 


Økonomi: 
Ansvarsområdet LMT går med noe mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak at lite snø og is 
gjorde vintervedlikeholdet av veger rimeligere enn budsjettert. 
 
Ansvarsområdet vedlikehold går også med noe mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak 
regnskapsføring av ekstraordinære tiltaksmidler som kommunen er tildelt i forbindelse med 
regionens «nedgangstider». 
 
Ansvarsområdet Brann – beredskap og forebygging fremkommer på rapporteringstidspunktet 
med et stort mindreforbruk om man ser for hele året, men med et merforbruk om man ser på 
periodisert budsjett. Dette skyldes at ansvarsområdet er periodisert ut fra at 
hovedkostnaden, som er faktura fra Eigersund kommune for brannberedskap. Denne 
faktureres for hele året i juni. Om man regner med den kommende store faktura og ser bort 
fra periodiseringen, ligger det an til at ansvarsområdet vil gå med mindreforbruk. Dette vil 
avhenge av hvilke ekstrakostnader som kommer i forbindelse med utstyr og kursing/ 
sertifisering av brannkonstablene. Disse kostnadene har til nå i år vært små. Renhold av ny 
brannstasjon vil også komme som en kostnad som berører ansvarsområdet. 
 
Ansvarsområdet landbruk går med noe mindreforbruk. Dette skyldes i all hovedsak 
langtidssykemelding og vakanse etter dødsfall. Det er i noen grad benyttet hjelp fra 
ansvarsområde innen LMT. 
Det er et moderat merforbruk for kjøp av skogbrukstjenester fra Eigersund kommune. Dette 
skyldes at ramme ikke er øket i samsvar med den lønnsvekst som Eigersund kommune som 
arbeidsgiver har gitt skogbrukssjefen. 
 







Ansvarsområdet skogbruk fremkommer med et mindreforbruk i en størrelse. Selv om dette 
utgjør mange prosent, er dette innenfor de svingninger som følger av at inntekter og utgifter 
ikke følger hverandre med eksakte datoer. 
 
Måloppnåelse for budsjettåret: 
Utbygging av brannstasjonen er under utførelse, og mål om gjennomføring i 2017 vil bli 
nådd. 
 
Opparbeiding av fortau er ikke iverksatt, men kontrakt skrevet og anleggsstart avtalt. Mål om 
gjennomføring i 2017 ligger an til å nås. 
 
Mål om saksbehandlingstid for veg- og nydyrkingssaker er ikke nådd. Langtidssykemelding 
og vakanse har bidratt til at mål ikke er oppfylt. 
 
Når det gjelder mål om å konkludere hvordan videre næringsarbeid skal organiseres, er ikke 
dette nådd på rapporteringstidspunkt. Det har vært arbeidet med saken, og det ligger an til at 
mål om konklusjon i løpet av 2017 kan nås. 
 
Plan for planting av klimaskog følges, og mål oppfylles. 
 
Sysselsettingsmidler: 
Tildelte sysselsettingsmidler er på rapporteringstidspunkt ikke benyttet. Midlene skal dels 
nyttes til asfaltering av kommunale veger, og dels benyttes til innkjøp av 
vedlikeholdstjenester som maling av Røysekatten barnehage, oppsetting av nytt rekkverk til 
Røyslandsfeltet, reparasjon av tak på Kløgetvedt mv. 
 
Sykefravær  
For hele kommunen viser sykefraværet igjen i tabellen under; 


 


 
Fraværet er 0,7 prosentpoeng høyere enn snittet for hele 2016. Tilsvarende periode i 2016 
var derimot 6,8%. Det betyr at det er mindre sykefravær og høyere tilstedeværelse (93,8%) i 
første tertial 2017 enn det var i 2016. I handlingsplanen for inkluderende arbeidsliv (IA) 2015 
– 2018 har vi målsetting om at nærværet ikke skal under 94,4%. Statistikk fra KS viser at det 
samlet sykefravær for perioden 4. kvartal 2015 – 3. kvartal 2016 var det bare Sokndal, Hå, 
Kvitsøy og Bokn som hadde lavere sykefravær i Rogaland enn Bjerkreim. Snittet for 
kommuner på landsbasis var 9,84 %. 
 
Beredskap 
I midten av februar var det lyngbrann i nordre del av kommunen. 
24. februar brant Bjerkreimshallen. Aktivitet som var fast i hallen startet raskt opp igjen i 
alternative lokaler. Hallen er eid av private/stiftelse. 
 


Investering: 







 
 
Denne tabellen viser bevegelser innenfor området investeringer. Det er ingen prosjekter som 
det er aktivitet i som per dags dato ikke sprenger sine rammer, men det er noe prosjekter 
som ikke har holdt sine fremdriftsplaner/-ønsker. Disse prosjektene har derfor igjen midler av 
vedtatt ramme. Dette kommer frem i kolonnen med tekst "Ubrukt ramme". Midlene er derfor 
disponible inneværende år. 
 
Likevel er det prosjekter som må få en utfyllende forklaring. Disse er: 


· Prosjekt 6037 ~ midler som over lengre tid ikke er brukt samles og gjøres disponible i 
2017. I tillegg velges det å bruke deler av tilskudd som skal dempe arbeidsledigheten i 
området på dette prosjektet. Midler som blir disponible i 2017 blir da på 820.000. 


· Prosjekt 6113 ~ midler i 2016 er nesten ikke brukt og blir disponibelt i 2017. 


· Prosjekt 6133 ~ prosjektet er i sluttfasen, men disponible midler for endelig sluttføring 
er på 555.000. 


· Prosjekt 6142 ~ prosjektet har hatt en totalpakke på 10,3 millioner hvor midler kom på 
budsjettet allerede i 2015. Disponibelt i 2017 9,7 millioner. 


· Prosjekt 6253 ~ prosjektet ble utsatt pga av flommen i desember 2015 og det 
etterarbeidet dette medførte. Igangsettes og ferdigstilles i år. 


· Prosjekt 6155 ~ prosjektet hadde en bevilgning i budsjett på 2,3 millioner fordelt på 
2015 og 2016. I 2016 fikk prosjektet en tilleggsbevilgning som gir prosjektet midler inntil 
1,5 millioner (kommunestyresak 028/16). Totalt blir den økonomiske rammen på 3,8 
millioner, men det er brukt midler slik at disponibelt etter april måned er 2,5 millioner. 


 
Private barnehager: 
Det er budsjettert med 13,5 millioner for kjøp av tjenester fra privat barnehage eller tilskudd 
til privat barnehage som også blir brukt. 
 
Det er kommunens egen bruk av ressurser utregnet på store og små barn (aldersmessig) 
som legges til grunn for utbetalinger. Dette sammen med to telletidspunkter er avgjørende for 
hvor mye kommunen årlig kjøper tjenester for. Dette reguleres av vedtatt regelverk i 







Stortinget, men antall telletidspunkt avgjøres lokalt. Bjerkreim har to telletidspunkter – et i 
desember for utbetalinger for første halvår mens der er et telletidspunkt for siste halvår. På 
telletidspunkt rapporteres antall barn, barnas alder og oppholdstid. 
 
I tillegg gis det kapitaltilskudd etter barnehagens byggeår. Dette bakes inn i den månedlige 
overføring. 
 
Så langt viser utregninger at det er budsjettert riktig, men endringer ved nytt telletidspunkt 
kan gi endringer i utbetalingene – begge veier. 
 
Finans: 
I denne rapporten har en samlet alt som omhandler finansiering av driften med 
hovedfinansiering av driften. Dette omhandler ikke egenbetalinger innenfor hvert enkelt 
område. 
Finans defineres her som skatt og rammetilskudd, finansiering av investeringene, utbytte fra 
utbytteselskaper samt interne finanstransaksjoner 
 
Skatt og rammetilskudd: 
 


 


Inntekter fra rammetilskudd og skatt på inntekt og formue er etter budsjett så langt i året: 
Det er noe lavere veksttall enn akkumulert pr mars, og betyr at det var lavere skatteinngang i 
april i år enn i april i fjor. Ser en på april måned isolert, var det en nedgang i forhold til 
samme måned i fjor på 9,5 % for kommunene. April er imidlertid en liten skattemåned. Det 
som trekker veksten ned i april er forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt. 
 
Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 1,5 % for kommunene. I 
revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble vekstanslagene satt ned til 1,0 %. 
 
Rammetilskuddet er mer stabil inntekt, men påvirkes av skatteinngangen på nasjonalt nivå 
målt opp i skatteinngang lokalt (=skatteutjevning). 
 
Finansiering investering: 
I budsjettet er årets investeringer finansiert med bruk av ubrukte lånmidler samt avdrag på 
ansvarlig lån hos Lyse Energi AS. 
 
I år er det enkelte prosjekter som ligger etter tidligere oppsatt fremdriftsplan. Disse har 
budsjett fra tidligere år slik at budsjettjusteringer vil bli vurdert, men at det likevel ikke går 
over tidligere vedtatte rammer (egen tabell under investering). 
 
Kommunen har fått midler for å dempe arbeidsledigheten i kommunen og noen av midlene 
vil bli brukt for å finansiere investeringer. 
 
Salg av tomter skal etter eget økonomireglement  brukes til å nedbetale kommunens gjeld.  
 
Utbytte: 
Bjerkreim får utbytte fra både Dalane Energi AS og Lyse AS. I forhold til informasjon som 
foreligger vil Dalane Energi AS utbetale 1,6 millioner til Bjerkreim, mens Lyse AS har betalt 
2,457 millioner. Samlet utbytte i 2017 blir 4,057 millioner. Det er budsjettert med utbytte på 
3,1 millioner. Resultatet ble nesten 1 million mer enn budsjettert. 
 
Interne finanstransaksjoner: 
Årsresultatet for 2016 ble vedtatt avsatt på disposisjonsfond (Kommunestyremøte 10. mai). 
Dermed økte saldoen på disposisjonsfondet med 4,86 millioner. Saldoen på 







disposisjonsfondet er nå 20,1 millioner. 
 
I rådmannens forslag til budsjett var det budsjettert med 8,9 millioner i bruk av fondsmidler. I 
den politiske behandlingen ble det ytterligere brukt en million av disposisjonfondet slik at i 
vedtatt budsjett viser bruk av fondsmidler på 9,9 millioner. 
 
I saken om lånegaranti og forskuttering av spillemidler vedrørende fast dekke på løpebanen 
på Vikeså stadion ble det vedtatt at kommunen skal forskuttere spillemidlene med 2 millioner 
og at dette skulle finansieres med bruk av disposisjonsfond. Disse midlene skal 
tilbakebetales kommunen, men midlene er ikke disponible før spillemidlene utbetales fra 
Rogaland fylkeskommune og anlegget er ferdig og regnskap revidert og godkjent. 
 
Så langt i året er det i budsjettet for 2017 budsjettert med bruk av disposisjonsfond med 11,9 
millioner. Dette resultere i at disp.fondets størrelse ved året slutt skal være 8,2 millioner og er 
da disponibelt for fremtidige utfordringer som bl.a. ligger i vedtatt økonomiplan. 
 
Siste informasjon fra KLP viser at prognosene på årets positive premieavvik falt med 1,45 
millioner inkl avgifter siden høsten 2016.  
For budsjett 2017 ligger det inn et premieavvik 4,55 millioner og med avsetninger på 3,55 
millioner til KLP-fond. Både premieavvik og avsetninger til KLP-fond må reduseres med 1,45 
millioner. Med nytt premieavvik er det mulig å opprettholde utbetalingen til Bjerkreim 
idrettslag med 1 million. Avsetninger til KLP-fond reduseres til 2,1 millioner. 
Om det blir flere og større endringer fremover skyldes dette endringer i totale kostnader og 
hva som betales inn i premier. 
 
Kommuneproposisjonen 2017/2018 : 
Som nevnt er det i årets kommuneproposisjon (Revidert nasjonalbudsjett - RNB) varslet at 
skatteveksten fra 2016 justeres ned med 0,5 prosentpoeng for kommunene. 
 
Bjerkreim, vil ut fra informasjon som kommer fra RNB og Kommunenes Sentralforbund (KS) 
få redusert skatteinngang i forhold til hva budsjettet 2017 legger opp til. I tillegg til forrige info 
fra KS ble skatteinngangen i Bjerkreim økt med 0,5 millioner.  
Differansen mellom vedtatt budsjettert skatteinngang og ny stipulering er negativ og er 1,3 
millioner. Dvs at ny stipulering er 1,3 lavere enn årets budsjett. 
 
Tabellen under viser hovedinntektene til Bjerkreim i årene fremover. I rammetilskuddet er det 
lagt inn en prognose på INGAR (Inntektsgaranti) som viser at uten denne ordningen ville 
inntekten ha falt dramatisk. Likevel faller inntektene i rammetilskuddet med 1,0 – 1,2 millioner 
hvert enkelt år. 
 


 
Tabellen under viser hvordan inntektsgarantien avtar i kommende periode i forholdt til 2017. 
Ser en etter i prognosen vil INGAR ha en virkningslutt i 2022/2023.  
 


 
Selv om inntektene i rammetilskuddet er fallende legges det inn oppgaver fra staten som de 
mener kommunen likevel skal håndtere. Dette er fortsatt tidlig innsats i barnehagene og på 
skolene, forebyggende tiltak for barn og unge samt opptrapping på rusfeltet. 
 







Utsikter fremover: 
Som nevnt tidligere vil fond som er til fri disposisjon til drift være på 8,2 millioner ved årets 
slutt. I vedtatt, og gjeldende, økonomiplanen for 2017 – 2020 er det for 2018 budsjettert med 
brukt 4,2 millioner av fond med og en organisasjonsgjennomgang med et verdisett beløp på 
5,3 millioner. For årene 2019 og 2020 er det ikke budsjettert med bruk av fondsmidler men 
en organisasjonsgjennomgang verdisett til hhv 7,8 millioner og 5,2 millioner. I de to siste 
årene av økonomiplanen er det budsjettert med økning av eiendomsskatt fra vindmøller, men 
bare 3 millioner og 5 millioner legges igjen i drift da resten avsettes på fond. 
 
Når det gjelder eiendomsskatt er det politiske partier som går for at eiendomsskatteloven 
skal tre ut av funksjon innen 2020. Dette fører da til at eiendomsskatt som inntektskilde ikke 
lenger kan benyttes. Dagens inntekter fra eiendomsskatt faller bort og dermed mister vi 
eksisterende 7,5 millioner i tillegg til framtidig eiendomsskatt. Slikt bortfall vil ikke bli 
kompensert da eiendomsskatt er en lokal og frivillig skatt. Hvis dette skulle slå til vil det 
økonomiske fremtidsbilde vedrørende skattetap bli smertefullt for Bjerkreim. 
 
I tillegg er det ønske, og snart konkrete planer om, nytt omsorgssenter. Et nytt 
omsorgssenter vil gi kommunen et løft innen sektoren samtidig som det vil gi kommunen en 
økonomisk utfordring selv med inntekter fra vindmøllene. En investering på om lag 175 
millioner vil gi økte finanskostnader og som stipuleres til 9 millioner per år. Det er da ikke tatt 
høyde for eventuelle økte driftskostnader. 
 


Økonomiske konsekvenser: 
Selv om det er tidlig å melde om store endringer i budsjettet, viser økonomiske rapporter om 
at budsjettene holdes. Dette til tross av at enkelte ansvarsområder har et noe anstrengt 
forhold til budsjettet, men det jobbes med saken. Det er meldt inn, det er vurdert og tiltak 
iverksettes og dette ansvaret er delt ut på ansvarene ute i organisasjonen. Hvis tiltakene ikke 
virker i teorien må andre tiltak settes ut i livet. 
 
En kan gjøre mye innenfor de rammene som en kommune har fått, men når disse endres gir 
dette utfordringer. Det tenkes da på bebudet endringer innen skatteanslaget som for 
Bjerkreim tilsvarer en nedgang på 1,3 millioner. Nå gjenstår det å se om dette treffer, men 
hvis nytt anslaget treffer har Bjerkreim fått mer i utbytte som nesten dekker tapte 
skatteinntekter. Dette gjør at det ikke er behov for endringer budsjett etter fire måneder. 
 


Vurderinger: 
Under vurdering er det vanskelig å ikke kommentere at årets varig drift har behov for å 
dekkes opp av bruk av fond. Til varig drift trengs det i år hele 8,9 millioner. Løfter vi blikket for 
å se fremover i tid som inneholder fallende inntekter og flere pålagte oppgaver trenger 
kommunen store inntekter for holde dagens driftsnivå. 
 
Store inntekter er nok på vei hvis alt går etter planen, men om alt skal pløyes inn i drift er et 
politisk spørsmål. Ønsker og planer om store investeringer vil gi kommunen utfordringer. 
fremover  
 


Konsekvenser for barn og unge: 
Det er vanskelig å si at kommunens økonomi ikke har konsekvenser for barn og unge, men 
det er ingen endringer i budsjettene kommunalområdene i forhold til vedtatt budsjett. 
 


Konsekvenser for folkehelsen: 
Ingen 
 


Beredskapsmessige konsekvenser: 
Ingen 
 
 







 


 


 


 


 








BJERKREIM KOMMUNE 


KONTROLLUTVALGET 2015 – 2019 


 


Medlemmer: Navn Parti Mobil 


Leiar Magne Vaule Ap 906 72 146 


Nestl. Aslaug Marie Undheim V 918 66 550 


Medlem Brit Tengesdal Frp 918 18 270 


Medlem Tyra Skårland H 416 00 936 


Medlem Geir Ove Tysland Sp 918 69 157  


    


Varamedlemmer: 


Vara Jostein Merkesdal  Ap 928 80 068 


Vara Ernst Herredsvela V 450 34 830 


Vara Astrid Braut Eikeland Frp 916 42 368 


Vara Øyvind Søyland H 464 48 908 


Vara Andreas Osland Sp 415 09 411 


    


Andre:    


Ordfører Torbjørn Ognedal  478 50 180 


Rådmann Ørjan Daltveit  905 00 885 


Politisk sekretær Torunn Gjedrem  51 20 11 62 


Sekretær RKS Per Kåre Vatland  414 46 180 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS


Kontrollutvalet i Bjerkreim
Arkivkode : 217
Saksnr. : 16/00290


Statusoversikt kontrollutvalet sin saker - juni 2017


Saker1 frå bestilling til behandling i kontrollutvalet


Forvaltningsrevisjonar
Vedtatt


sett i gang
Estimert
tidsbruk


Status/for -
venta ferdig Merknader


1. Skulemiljøet i Bjerkreim II 01.06.2015 150 timar Utsett til våren 2017, jfr. vedtak sak 13/16


2. Interkommunal PP - teneste i Dalane 06.02.2017 50 timar Fellesprosjekt forslag lagd fram 21.11.2016


3. Bygg/byggesaker Utkast til mandat for gjennomføring ligg føre


Selskapskontrollar
1. Selskapskontroll Uninor AS 12.06.2017 36 timar Bestilling vert behandla fram i dette møtet


Andre saker
1.


Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama Handsama av
/dato


Planlagt
følgd opp Kommentarar


1.


Selskapskontrollar
1. Eigarskapsforvaltning 25 .11.2013 06.02.2017 Kst. 10.05.2017


Andre saker til oppfølging
1.


Saker som er avslutta


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama Handsama av
/dato


Følgd opp
av K.utv.


Kommentarar


1.


Selskapskontrollar
2. Dalane Miljøverk IKS 07.04.2014 20.04.2015 Kst. 23.09.2015 25. 04 .2016


3. Lyse Energi AS (SK m/FR) 08 .09.2014 07 .09.2015 Kst . 23.09.2015 05.09.2016


Andre saker til oppfølging
1. Plan for forvaltningsrevisjon med


Overordna analyse 23.02.2015
05.09.2016
15.02.2016 Kst. 20.09.2016


2. Plan for selskapskontroll med
overordna analyse 23.02.2015


05.09.2016
05.09.2016 Kst. 20.09.2016


Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver


1 Opplysningar vedrørande ei sak som er nye til dette møtet, vert skrive med kursiv.
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Eierkommunene i Uninor AS 
Utarbeidet dato/sign.: 


28.02.17/RES 
År: 


2017 
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Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 
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28.02.2017/BEM 
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1 av 6 


Sak:  


Mandat 


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


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


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


tet tar for seg begge deler.  


 


Kontrollutvalget i Eigersund kommune har bedt om et mandat vedrørende Uninor AS. Selskapskontroll av 


Uninor AS er et av de prioriterte selskapene i deres plan for selskapskontroll. Uninor AS eies av kommunene 


Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal. Spørsmålet om selskapskontroll tas opp med kontrollutvalgene i alle 


eierkommunene med sikte på en samordnet gjennomgang. 


 


Uninor 


Uninor er en arbeidsmarkedsbedrift. Uninor AS skal sørge for varig tilrettelagt arbeid for de av kommunenes 


innbyggere som har behov for dette. Uninor AS har et datterselskap: Arbeidskompetanse og Service AS (AKS). 


Dette selskapet er heleid av Uninor AS. Datterselskapets formål er arbeidstrening for det ordinære arbeids-


markedet. Til sammen utgjør de to selskapene konsernet Uninor. Vi har tatt med selskapenes vedtektsfestede 


formål i vedlegg. 


 


Uninor-konsernet har avdelinger både i Eigersund, Bjerkreim og Sokndal og omsetter årlig varer og tjenester 


for rundt 60 millioner kroner. Sammen med datterselskapet engasjerer og kvalifiserer de rundt 200 personer 


med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Arbeidsområdene omfatter mekanisk produksjon, trevare, mon-


tering og pakking samt ulike serviceoppdrag for kommuner, bedrifter og private. 


 


Regnskapsresultatene for virksomheten har vært blandet og til dels negative de siste årene. For 2016 var det 


imidlertid en klar fremgang i de økonomiske resultatene. Det vises til vedlegg for perioden 2011-2016. 


 


Utfordringer/risikoer for attførings- og arbeidsmarkedsbedrifter (AMB bedrifter) 


AMB bedrifter er inne i en betydelig omstilling. Det skal sentralt utredes nærmere hvor de ulike tiltakene skal 


plasseres og finansieres. Ordningen med avtaler om levering fra forhåndsgodkjente virksomheter for avklaring- 


og oppfølgingstiltak er fra 2015 omfattet av anbudskonkurranser etter lovreglene om offentlige anskaffelser. 


Dette ble inntatt som endringer i tiltaksforskriften1 og skyldes vedtatte endringer i statsstøttereglene fra 


EØS/ESA. Flere bedrifter har tapt anbud som følge av endringene. Eierne og selskapet må derfor omstille virk-


somheten til en situasjon der oppdragene er betydelig mer konkurranseutsatt og risikoeksponert. Økonomiske 


nedgangstider i distriktet forsterker dette bildet. Ordningen med varig tilrettelagt arbeid er som før unntatt 


lovreglene for offentlige anskaffelser ved sin levering av varer og tjenester. 


                                                 
1 Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften). 
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Driftstilskuddet fra NAV til datterselskapet (attføringen) kan muligens være ulovlig støtte. Attføringsdelen kan 


ikke lenger tildeles oppdrag direkte fra virksomheter underlagt lovreglene om offentlige anskaffelser, men må 


ut på anbud (iht. EØS/ESA). Anslagsvis 60 % av driftsinntektene til datterselskapet er driftstilskudd fra NAV. 


 


Formål 
Formålet med selskapskontrollen er undersøke om selskapet driver i tråd med vedtekter og kommunale ved-


tak. Det ses herunder på selskapets tjenester og økonomi. Det ses også på eiernes oppfølging av selskapet. 


 


Problemstillinger 
Med bakgrunn i formålet med kontrollen, er det formulert følgende problemstillinger: 


 Hvordan foretas styringen av selskapet?  


 I hvilken grad oppnås målene for de ulike tiltaksordningene? 


 Hvilken effekt har selskapets drift og tjenester for eierkommunene? 


 Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 


 


Selskapskontrollen omfatter både morselskapet og datterselskapet. Uninor har oppdelt virksomheten i to sel-


skaper for å oppnå et funksjonelt og regnskapsmessig skille mellom det varige arbeidsmarkedstilbudet og att-


føringstilbudet. Dette betyr at vi må inn i aktiviteten i begge selskapene. Eieroppfølgingen av morselskapet og 


Uninor som helhet skal utøves av eierkommunene, mens styret i morselskapet har den nærmere eieroppføl-


gingen av datterselskapet.  


 


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


som eierskapskontrollen blir kontrollert samlet i rapporter om kommunenes eierskapsforvaltning. Vi hadde en 


selskapskontroll av Uninor AS i 2010. Det er gått en del år siden dette, men vi velger likevel å se noe på anbe-


falinger fra den gang. Vi har tatt med anbefalingene til selskapet i vedlegg. 


 


Kontrollkriterier 
Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bruker for å vurdere funne-


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


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


 


Ved denne selskapskontrollen tas det utgangspunkt i følgende kilder:  


 Lovregler om aksjeselskaper 


 Lovregler om arbeidsmarkedstiltak 


 Lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet  


 Forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven 
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 Aksjelovens kapittel 4 om Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv.  


 Kommunale vedtak om Uninor  


 Vedtekter for Uninor 


 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 


 


Metodevalg 
Metodisk vil vi benytte intervjuer, dokumentgranskning og analyser. Vi innhenter også egenerklæringer fra 


styret og eierrepresentantene. Dette gjelder både Uninor AS og AKS. Det er i dag ikke gjennomgående styre- 


og ledelsessammensetning i mor- og datterselskap. Vi ser ellers på Uninor AS sin eieroppfølging av AKS og på 


samhandlingen mellom de to selskapene. Med selskapet nedenfor mener vi hele konsernet. 


 


Selskapets strategier og tiltaksarbeid står sentralt. Herunder ligger også føringer fra eierkommunene, kravspe-


sifikasjoner fra NAV, kvalitetssikringssystemer for tjenestene og eventuelle sammenligninger med andre ar-


beidsmarkedsbedrifter (benchmarking). En stor del av selskapets inntekter kommer fra driftstilskudd. Eierkom-


munene gir driftstilskudd til varig tilrettelagt arbeid, mens NAV gir driftstilskudd til alle tiltaksordningene. 


 


Under føringer fra eierkommunene ligger også analyser av drift og relevante forhold mot eierkommunenes 
behov for arbeidsmarkedstjenester og i hvilken grad selskapet tilfredsstiller kommunenes behov.  
 


Det tas med en oversikt over de forskjellige tiltaksordninger som benyttes av selskapet. Det ble ved ny tiltaks-


forskrift fra 2016 foretatt en del endringer og forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak. Dette gjelder 


bl.a. sammenslåing av tiltaksordninger.  


 


Vi ser videre på selskapets økonomistyring og økonomiske utvikling for de 6 siste årene. Vi ser også noe på 


hvordan selskapet håndterer offentlige anskaffelser, offentlighet, etikk, arbeidsmiljø og miljøvern. Utford-


ringer/risikoer for konsernet som AMB bedrift vil bli omtalt.  


 


KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll omfatter mange forhold. En god del av KS sine 


anbefalinger går på styret i selskapene. Anbefalingene nr. 9-17 gjelder «bare» styret. Anbefalingene omtaler 


bl.a. styrets habilitet og kompetanse - og bruk av valgkomiteer. 


 


Føringer fra eierkommunene vil fremkomme av deres eierskapsmeldinger. Dette gjelder både eierne selv og 


selskapet. Føringer som gjelder selskapet vil ellers fremkomme av kommunale vedtak. Kommunene har ikke 


utarbeidet et felles dokument om eierstrategi overfor Uninor. 
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Omfang 
Selskapskontrollen vil bli gjennomført under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 


Bernt Mæland og revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad. Samlet tidsanslag til planlegging, kartlegging, analyser 


og rapportering er 250 timer. Dette blir fordelt iht. eierandeler for de kommunene som deltar i kontrollen. Det 


legges 10 timer i «bunn», pluss timer etter eierandel. Det vises til vedlegg med kommunenes eierandeler i 


Uninor AS, samt forslag til timefordeling i prosjektet. 
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Vedlegg 
 
1. Selskapene sine formål 
Vedtektsfestet formål iht. Brønnøysundregistrene 


 


Uninor AS 


Å utvikle mennesker og arbeidskraft. Dette skjer i tett samarbeid med ordinære virksomheter, datterselskapet 


Arbeidskompetanse og Service AS samt andre tiltaksarrangører. Selskapet tilbyr arbeidstrening og varig tilret-


telagte arbeidsplasser. For personer som ikke er kvalifisert for det åpne arbeidsmarked, tilbyr bedriften varig 


tilrettelagte arbeidsplasser. 


 


Arbeidskompetanse og Service AS (AKS) 


Selskapet jobber aktivt med avklaring, utleie og formidling av arbeidssøkere, med et individuelt fokus rettet 


mot ressurser, kvalifisering og løsninger i arbeidslivet. Dette skjer i tett samarbeid med ordinære virksomheter, 


morselskapet Uninor AS, samt andre tiltaksarrangører. Selskapet er i tillegg tilbyder av kurs og tjenester innen 


arbeids- og inkluderingsområdet. 


 


 


2. Uninor (driften og egenkapital 2011-2016)2 
Tallene for 2011-2015 er tatt fra Proff.no - Tallene for 2016 er fått fra Uninor - Beløp i tusen kr 


 


Uninor AS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Driftsinntekter 49 367 49 545 47 411 51 083 51 086 45 658 


Driftsresultat 424 -648 -629 1 549 -924 2 858 


Årsresultat 177 -797 -1 503 1 200 -1 100 3 502 


Egenkapital 3 418 2 621 592 6 593 5 493 8 995 


       


AKS (heleid datter) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Driftsinntekter 11 678 12 203 12 565 12 436 12 816 14 115 


Driftsresultat 694 472 -50 280 338 1 151 


Årsresultat 749 519 -22 300 372 1 171 


Egenkapital 4 884 5 402 5 380 5 681 1 053 2 224 
 
Uninor AS fikk i 2014 tilført 4,9 mill kr som ny egenkapital. AKS avsatte 5 mill kr som konsernbidrag i 2015. Uninor AS sitt driftsresultat 
for 2016 er det klart beste i perioden. Inntektene i 2016 gikk en del ned, men kostnadene gikk ned dobbelt så mye som inntektene. 
 


 


                                                 
2 Tallene for 2016 er reviderte tall, men de er ikke styrebehandlet pr. dato. Styrebehandling skjer 06.03.2017. 
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3. Selskapskontroll av Uninor AS i 2010 (anbefalinger) 
Vi hadde en selskapskontroll av Uninor AS i 2010. På den tiden hadde selskapet også en del private eiere (totalt 
19 %), men hvor vi fikk avtale med disse om innsyn på vegne av eierkommunene. De private eierne ble ikke 
lenge etter utløst i forbindelse med at eierkommunene gikk inn med ansvarlige eierlån på 4,8 millioner kroner 
(omgjort til egenkapital i 2014). 
 
Vi hadde anbefalinger til selskapet som gikk på en forsterking av økonomifunksjonen/økonomistyringen, klar-
gjøring av ev. habilitetsproblemer ved gjennomgående styre- og ledelsessammensetning i mor- og dattersel-
skap, samt å praktisere lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet så langt som mulig. Offentlige an-
skaffelser gjelder her selskapets kjøp av varer og tjenester.  
 
I hvilken grad attførings- og arbeidsmarkedsbedrifter er omfattet av lovregler om offentlighet og offentlige 
anskaffelser har vært diskutert/uklart i flere år. Det må tas en konkret vurdering ut fra lovreglene i det enkelte 
tilfelle. KOFA har ved en del klagesaker kommet til at slike virksomheter er utenfor lovregler om offentlige 
anskaffelser ved sine kjøp (KOFA 2007 Helgeland Industrier og KOFA 2014 Kvaleberg Industrier). 
 
Vi anbefalte videre selskapet å foreta risikovurderinger av marked og produksjon ved de ulike produkttyper og 
å vurdere en lengre leieperiode ev. kjøp av de leide lokalene på Lindøysenteret for derigjennom øke avskriv-
ningstiden for investeringene. 
 
I selskapskontrollen var pensjonsavtalen med den tidligere daglig leder et sentralt tema. Pensjonsavtalen var 
ikke formelt behandlet av styret i møte slik som lovreglene krever. Vi anbefalte selskapet her at alle avtaler 
om lønn og godtgjørelse til daglig leder bør fastsettes i styret.  
 
Vi hadde også anbefalinger til eierne. Disse anbefalingene gjaldt hovedsakelig kommunenes samlede eiers-
kapsforvaltning (dvs. for alle selskapene til kommunen). Slike forhold tas nå opp ved såkalte eierskapsforvalt-
ningsprosjekter. Alle «våre» kommuner har nylig hatt/vil snart ha eierskapsforvaltningsprosjekter. 
 
 


4. Kommunenes eierandeler i Uninor AS 
Med vår timefordeling på kommunene 


 


Eierkommune Eierbrøk Faste timer Variable timer Totalt timer 


Eigersund 63,750 % 10 134 144 


Bjerkreim 12,460 % 10 26 36 


Lund 11,900 % 10 25 35 


Sokndal 11,900 % 10 25 35 


 100,010 % 40 210 250 
 
Eierandelene gjelder også datterselskapet da dette er heleid av morselskapet 


 
 





