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Kontrollutvalget i Bjerkreim kommune 
Møteinnkalling 

 
 

Møtested: Møterom 2 
Dato: 25.11.2013 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr:  
 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
29/13 Godkjenning av protokollar frå møta 09.09.13 og 09.10.13 
30/13 Orientering om foreløpig status vedr. budsjettforslaget 2014 
31/13 Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2013 
32/13 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Vedlikehold" 
33/13 Bestilling av forvaltningsrevisjon "Økonomistyring" 

34/13 
Bestilling av obligatorisk selskapskontroll - eigarskapskontroll av Bjerkreim 
kommune 

35/13 Oppfølging av selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 
36/13 Årsplan for 2014 
37/13 Statusoversikt november 2013 
  
 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 09.10.2013 - 25.11.2013 
Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
2/13 13/00054-1 Artikkel 15 kommunar felt for ulovlig innkjøp - Stavanger Aftenblad 

3/13 13/00121-5 
Kommunestyrets vedtak: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet i 
barnevernet" 

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

Ved forfall blir varamedlemmar innkalla særskilt. Medlemmar som ser seg inhabile, må gi 
melding om dette slik at varamedlemmar kan innkallas. 

Evt. sakar merka (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmar/vara-
medlemmar. 
 
 
Bjerkreim, 15.11.2013 
 
 
Magne Vaule 
Leder av kontrollutvalget Wencke Sissel Olsen 
 Sekretariatet 
Vedlegg:   Medlemsoversikt 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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29/13 Godkjenning av protokollar frå møta 09.09.13 og 
09.10.13 
 
Arkivsak-dok.  13/00050-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 25.11.2013 29/13 
 
 
 
 
 
Protokollane frå kontrollutvalets møter den 09. september og den 9. oktober vert lagt fram for 
utvalet til endelig godkjenning. 
 
Forslag til  
 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokoll frå møtet den 9. september og frå 
møtet den 9. oktober.2013 
 

 
 
 
SANDNES, 17.10.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg:  
Protokoll Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.09.2013.  
 
Protokoll Kontrollutvalet i Bjerkreim 09.10.2013 
 

Saksliste 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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30/13 Orientering om foreløpig status vedr. 
budsjettforslaget 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00137-4 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 25.11.2013 30/13 
 
 
 
Bakgrunn: 
Økonomisjef/rådmann er invitert til møtet i kontrollutvalet for å ha ein gjennomgang av 
foreløpig status knytt til budsjettforslaget for 2014. 
 
 
 
Forslag til  
 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av foreløpig status knytt til budsjettforslaget for 
2014 til orientering. 
 

  
 
 
SANDNES, 14.11.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 

Saksliste 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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31/13 Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2013 
 
Arkivsak-dok.  13/00055-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 25.11.2013 31/13 
 
 
Bakgrunn:  
Kontrollutvalet ber administrasjonen om å leggja fram ein enkelt halvårlig rapport over status 
på oppfølging av politiske vedtak. Rapporten skal òg leggast fram for kommunestyret.  
 
Saksutredning:  
Sekretariatet har mottatt oversikter over de vedtak som er fatta 1. halvår 2013. Det er laga 
eigne rapportar for LMT-utvalet, levekårsutvalet, formannskapet og kommunestyret.  
 
I LMT-utvalet er ein sak er under behandling, mens dei andre sakene ferdig behandla. 
 
Når det gjeld levekårsutvalet er alle vedtak gjennomført eller vidaresendt kommunestyret for 
sluttbehandling.  
 
Av saker vedtatt i Formannskapet i perioden er dei fleste vedtak gjennomført eller vidaresendt 
kommunestyret for sluttbehandling, mens tre framleis er under behandling. Status på desse 
går fram av vedlegget. 
 
For kommunestyrets del er dei fleste sakene iverksett eller under arbeid. Saker som ennå ikkje 
er iverksett er kommentert særskilt.  
 
Forslag til  
 
 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2013 
til orientering. 
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SANDNES, 15.11.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg:  
Oppfølging av politiske vedtak - LMT-utvalet - 1. halvår 2013 
 
Oppfølging av politiske vedtak - Levekårsutvalet - 1. halvår 2013 
 
Oppfølging av politiske vedtak - Formannskapet - 1. halvår 2013 
 
Oppfølging av politiske vedtak - Kommunestyret - 1. halvår 2013 
 

Saksliste 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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32/13 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Vedlikehold" 
 
Arkivsak-dok.  13/00064-6 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 25.11.2013 32/13 
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet bestilte dette prosjektet på møte den 15. april 2013. Prosjektet var prioritert i 
vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Føremålet med prosjektet har vore å  vurdera korleis kommunen arbeider for å vedlikehalda sin 
realkapital (bygg), og angi konsekvensar for kommuneøkonomien og brukarane av utsett 
vedlikehald. 
Med bakgrunn i dette føremålet, vedtok kontrollutvalet å sjå nærare på desse problemstillingane: 

• Korleis har utviklinga i vedlikehaldsomfanget vært, og om mulig, - kor stort er det 
eventuelle etterslepet?  

• Korleis arbeider kommunen for å forvalta sin realkapital på kort og lang sikt gjennom 
førebyggande aktivitetar, ordinært og ekstraordinært vedlikehald, og rehabiliteringar?  

o Korleis vert arbeidet organisert, og kor store ressursar vert anvendt?  
o Kva for internkontroll og kva for system har kommunen for å følgja opp 

eigedomsforvaltninga?  
• Kva for konsekvensar har utsett vedlikehald for kommunens økonomi og for brukarane? 

For eksempel m.o.t. inneklima, energiforbruk, reinhald og slitasje, midlertidige løysingar, 
forringing av tenesteyting / produksjon m. v. ? 

 
Saksutredning: 
Rapporten vert nå lagt fram for kontrollutvalet til behandling. Av rapporten går det fram at 
kommunen ikkje har eit tilfredstillande system for registrering av tilstand, behov og planer på 
vedlikehaldssektoren. Revisor meiner og at eit slikt system vil vera naudsynt for å få ei 
tilstrekkelig politisk forankring og prioritering av ressursar til planmessig vedlikehald, noko 
som kommunen har behov for å jobba meir med. 
 
Revisor meiner likevel at situasjonen ser ut til å vera tilfredsstillande på kort sikt, ut frå at 
fagpersonell i kommunen gir ei positiv vurdering av situasjonen, og bygga framstår som jamt 
over godt vedlikehaldne.  
 
Når det gjeld økonomien, går det fram at KOSTRA-rapporteringa at Bjerkreim har svært låge 
kostnader til vedlikehald ( kr. 22,- pr. m2 i 2012) opp mot KS si lågaste anbefaling, som ligg 
på 100 kr. pr. m2.  Sjølv om innsats frå eigne tilsette i vedlikehaldsgruppa/vaktmeistergruppa 
ikkje er med her, er dette eit lågt beløp, og kan på sikt føra til eit stort vedlikehaldsetterslep og 
at bygga forfell raskt. Dette kan ha store økonomiske konsekvensar.  
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Revisor anbefaler derfor at 
• kommunen arbeider med å styrka den politiske forankringa av 

vedlikehaldsbehov og vedlikehaldsarbeid 
• kommunen etablerer eit system for kartlegging av status og planlegging av 

naudsynt vedlikehald 
 
Rådmannen skal alltid gis høve til å uttale seg til gjennomført forvaltningsrevisjon, jfr. 
Forskrift om revisjon § 8. Rådmannen vurderer både gamal og ny bygningsmasse til å vera 
relativt god i kommunen, og at fleire bygg har fått ei større oppgradering dei siste åra.  
 
Rådmannen nemner og at det er oppretta eige boligkontor. Ut over dette har rådmannen ikkje 
kommentert revisors anbefalingar spesielt. 
 
Kontrollutvalet innstiller direkte til kommunestyret i denne saka. Det er derfor kontroll- 
utvalets saksutgreiing og vedtak som skal sendast uendra vidare til kommunestyret. 
 
 
KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA FØLGJANDE 

VEDTAK: 
 

Kommunestyret i Bjerkreim tar den framlagde rapporten til orientering.  
 
Rapporten vert oversendt rådmannen for vidare oppfølging. Rådmannen melder til 
bake til kommunestyret via kontrollutvalet om korleis rapporten sine anbefalingar 
er følgt opp ca. 6 månader etter at rapporten er vedtatt i kommunestyret. 
 

 
 
 
SANDNES, 12.11.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Rapport 
 

Saksliste 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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33/13 Bestilling av forvaltningsrevisjon 
"Økonomistyring" 
 
Arkivsak-dok.  13/00318-1 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 25.11.2013 33/13 
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet ba på forrige møte revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon innenfor ”økonomistyring” til dette møtet.  
 
Saksutredning: 
Revisor foreslår i utkast til prosjektmandat at formålet med prosjektet skal være gå gjennom 
kommunens økonomistyring for å vurdere om budsjetteringa er realistisk og om det blir føretatt 
nødvendig budsjettoppfølging.  
 
Med bakgrunn i dette formålet foreslår revisor at forvaltningsrevisjonsprosjektet skal belyse 
følgjande forhold:  

• Hvilke budsjetterings- og rapporteringsrutiner har kommunen etablert og hvordan 
praktiseres de?2  

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 må før bestilling ta stilling til om dette forslaget dekker det utvalet ønskjer å 
oppnå med prosjektet. 
 
Slik prosjektet nå føreligger er det kostnadsregnet til 150 timer.  
 
Forslag til  
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Bjerkreim bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Økonomi- 
styring” i tråd med det prosjektmandatet som føreligger (med de evt. endringar/ 
presiseringar som kom fram i møtet). 
 

 



 
 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 9 

 
 
SANDNES, 17.10.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Utkast til prosjektmandat 
 

Saksliste 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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34/13 Bestilling av obligatorisk selskapskontroll - 
eigarskapskontroll av Bjerkreim kommune 
 
Arkivsak-dok.  13/00319-1 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 25.11.2013 34/13 
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet vedtok på forrige møte å be Rogaland Revisjon leggja fram eit utkast til 
mandat for gjennomføring av obligatorisk selskapskontroll der det vert gjennomført ein 
eigarskapskontroll (eigarskapsforvaltning) av Bjerkreim kommune. 

Saksutredning 
Føremålet med eigarskapskontrollen(eigarskapsforvaltning) er: ”Formålet med 
eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om 
utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan 
eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent 
praktisk.” 

Med bakgrunn i dette føremålet har revisor formulert følgjande problemstilleringar: 
• Har kommunen etablert tydelige føringar for sine eigarskap (selskap)? 

• Har kommunen etablert hensiktsmessige rutinar for eigarskapsoppfølginga – også 
føringar og rapporteringar mellom kommunestyret og eigarrepresentant? 

• Vert kommunens eigarskap forvalta i tråd med de etablerte rutinar? 

Kontrollutvalet må vurdere om dei føreslåtte problemstillingane  dekker det som utvalet 
ønskjer med kontrollen. Dersom utvalet ønskjer at det er fleire/andre problemstillingar som 
bør vera med i mandatet, er det viktig å få desse fram i møtet slik at dei kan tas med i 
bestillinga. Det er bestillinga som er styrande for rapporten som til slutt vert lagt fram for 
kontrollutvalet. 

Slik prosjektet ligg føre nå har det ei ramme på  150  timar. For ikkje å fortrengja andre 
forvaltningsrevisjonsprosjekt vert det derfor føreslått at prosjektet vert fullført over 2 
årsbudsjett, og levert i 2015. 
 
 
Forslag til  
 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller obligatorisk selskapskontroll/ 
eigarskapskontroll av Bjerkreim kommune i tråd med det utkastet til mandat 
som ligg føre. 
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SANDNES, 17.10.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
Vedlegg: 
Utkast til prosjektmandat 
 

Saksliste 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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35/13 Oppfølging av selskapskontroll: Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland IKS 
 
Arkivsak-dok.  13/00052-7 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 25.11.2013 35/13 
 
 
Bakgrunn: 

Selskapskontrollen i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS ble behandla i kontrollutvala og 
kommunestyra våren 2013.  

Det ble da fatta følgjande vedtak pkt. 2: Rapporten oversendes eierkommunene og selskapet. 
Selskapet ble bedt om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget følger 
opp anbefalingene i løpet av høsten 2013.  

Rapporten hadde anbefalingar til båe eigarkommunane og selskapet. Men sidan alle 
eigarkommunane i løpet av 2013 og 2014 kommer til å gjennomføre kontroll av eigarskaps-
forvaltninga i kommunen, blei det tilrådd at kontrollutvala i denne kontrollen berre skulle 
følgje opp anbefalingar retta til selskapet: 

ANBEFALINGER TIL SELSKAPET: 
• Styret bør utarbeide en styreinstruks. Styret bør foreta en årlig skriftlig egenvurdering. Styret bør 

registrere seg i KS sitt styrevervregister.  
• Selskapet bør innhente et formelt skattefritak for sin virksomhet.  
• Selskapet bør utarbeide et HMS-system. Selskapet bør vurdere valg av verneombud eller bruk av 

annen ordning.  
• Selskapet bør påse at lovregler om offentlige anskaffelser følges for både vare- og tjenestekjøp.  

Saksutredning 
Selskapet har i epost 20.09.2013 med vedlagte referatar frå styremøtar 21.03.2013 og 
27.08.2013, gitt tilbakemelding på korleis selskapet har tenkt å følgje opp anbefalingane i 
rapporten: 

• Styreinstruks er vedtatt i styremøte 27.08.2013  
• Styre er registrert i styrevervregisteret  
• Søknad om skattefritak er sendt.  
• Selskapet har valt verneombod og starta med å utarbeide HMS  
• Selskapet har to kontaktar som vil bli lyst ut i tråd med regelverk for offentlige 

anskaffingar.  

Tilbakemeldinga frå selskapet dekker alle anbefalingane i rapporten.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tek tilbakemeldinga frå selskapet, på oppfølging 
av selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS, til orientering. 
 
Saka vidaresendes til kommunestyret i Bjerkreim til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 24.09.2013 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

 
Vedlegg:  
Oppfølging av selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS 
 
Referat styremøte IKA 210313 
 
Referat styremøte IKA 270813 
 

Saksliste 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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36/13 Årsplan for 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00217-8 
Arkivkode.    
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 25.11.2013 36/13 
 
 
Bakgrunn: 
Sekretariatet har utarbeidd forslag til årsplan for 2014for kontrollutvalet i Bjerkreim.  
 
Saksutgreiing: 
Planen byggjer på kontrollutvalet sine lovfesta arbeidsoppgåver, samt på vedtekne planar for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og vedtatt møteplan. Utvalet har bede om delegert  
fullmakt til å oppdatera planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll om ein meiner 
dette er nødvendig i løpet av perioden. Nye planar for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll er vedtekne av kontrollutvalet/kommunestyret.  
 
Alle tiltak kontrollutvalet set i gang for 2014 må sjåast i samanheng med tilgjengelige midlar i 
budsjettet. 
 
Dersom kontrollutvalet ønskjer endringar i forslag til årsplan for 2014, vil sekretariatet 
innarbeida desse endringane i planen før den vert vidaresend kommunestyret til orientering.  
 
 
Forslag til  
 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar den framlagte årsplanen for 2014. 
 
Planen vert vidaresendt kommunestyret til orientering. 
 

 
 
SANDNES, 14.11.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
Vedlegg: 
Utkast til årsplan 
 

Saksliste 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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37/13 Statusoversikt november 2013 
 
Arkivsak-dok.  13/00051-10 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 25.11.2013 37/13 
 
 
Bakgrunn: 
Denne oversikten er kontrollutvalet sitt verktøy til å følgja saker som går fleire møter. Det 
gjeld først og fremst forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som skal følgjast frå dei vert 
bestilt og til dei er endeleg følgde opp. I tillegg vil òg andre type saker som krev oppfølging 
bli tatt inn i oversikta. Oversikta vert oppdatert til kvart møte.  
 
Saksutgreiing: 
Oversikta inneheld tabellar over prosjekt som kontrollutvalet arbeider med eller som er ferdigstilte. 
Først ei oversikt over pågåande prosjekt, deretter ei oversikt over prosjekt som er behandla i 
kontrollutvalet, men der oppfølging av kommunestyrets vedtak ventar og til slutt ei oversikt over 
ferdigstilte prosjekt i den inneverande perioden. 
 
Prosjekt  som vert bestilt av kontrollutvalet skal vera med bakgrunn i vedtekne planar. Utvalet 
er likevel delegert mynde til sjølv å oppdatera planen dersom spesielle omsyn gjer det 
ønskjeleg å prioritera andre tiltak. Nye plan for forvaltningsrevisjon  vart vedtatt av 
kommunestyret hausten 2012. 
 
Til dette møtet ligg det føre eia sak om bestillingar av prosjektet ”Økonomistyring” for 
levering i 2014, og prosjektet ”Eigarskapskontroll av Bjerkreim kommune” for levering i 
2014/2015, samt førespurnad om deltaking i selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS. 
 
 
Forslag til  
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikten pr. november 2013 til 
orientering. 
 

 
 
SANDNES, 17.10.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg:  
statusoversikt 

Saksliste 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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Referat-/Meldingssaker 
 
 
2/13 Artikkel 15 kommuner felt for ulovlig innkjøp - Stavanger Aftenblad 

 
Arkivsak-dok.  13/00054-1 
Arkivkode.  047  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 25.11.2013 2/13 
 
 
 
 
 
3/13 Kommunestyrets vedtak: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsraporten 
"Kvalitet i barnevernet" 

 
Arkivsak-dok.  13/00121-5 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 25.11.2013 3/13 
 
 
 
 

Saksliste 
 


	Saksutredning
	Saksutredning




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Side 1 av 6 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[Skriv inn forfatternavn] 


 
 


2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Årsplan for kontrollutvalet i 
Bjerkreim 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Foto: Elin Rasmussen  


Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 







Side 2 av 6 
 


 







Side 3 av 6  


Innleiing 
Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ, og skal føra tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne 
av kommunestyret. Kontrollutvalet er ikkje underlagt andre organ enn kommunestyret, og rapporter og 
innstiller derfor også til kommunestyret. 


 
Kontrollutvalet har eit vidt mandat og kan i prinsippet ta opp eit kvart forhold med kommunens 
verksemd så lenge dette 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. Når det gjeld tilsyn med det politiske 
nivået, har kontrollutvalet møterett i alle politiske utval, òg dersom møtet er lukka1. Det er likevel to 
viktige avgrensingar: 


 


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


 
 
Kontrollutvalets mål er å vera ein aktiv og truverdig samarbeidspartnar, som vil vera med på å bidra til 
ein god forvaltningspraksis i Bjerkreim kommune. 
 


 
Saksbehandling i kontrollutvalet 
Kontrollutvalet held sine møter for opne dører. Kontrollutvalet vil ha mest mulig openheit omkring 
utvalets møter og saksbehandlinga i utvalet. Innkallingar og protokollar vert lagt ut på kommunens 
heimesider, så sant sakene ikkje er unntatt offentlighet. Innkalling og protokoll blir og sendt til ordførar 
og rådmann. Kontrollutvalet vedtar sin møteplan for kommande år kvar haust.  
 
For å sikra at kontrollutvalet er uavhengige av både kommuneadministrasjonen og revisor, har 
kommunelova pålagt kontrollutvalet å ha ein uavhengig administrasjon. Dette vert ivareteke av det 
interkommunale samarbeidet Rogaland Kontrollutvalgssekretariat. Kontrollutvalsmedlemmane blir 
kalla inn til møte av kontrollutvalssekretariatet i samråd med leiar. 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  betryggande  måte. 
Kontrollutvalet skal og uttala seg til kommunestyret om årsrekneskapen. Formannskapet skal kjenna 
til  denne  uttalen  før  dei  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. 
• Gi uttale til kommunens årsrekneskap og revisjonsmelding. 
• Gå gjennom kommunens skatteregnskap, skatteoppkrevjars melding og kontrollrapport frå 


Skatteetatens kontrollavdeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 Gjeld utval nedsett etter KL (kommunelova) § 10, som er KL’s einaste heimel for nedsetting av utval 
2 Kontrollutvalet kan seia frå til kommunestyret dersom dei er i ferd med å fatta eit ulovleg vedtak 
3 Dette er føreslått endra av Dep., slik at alle møta i kontrollutvalet i utgangspunktet skal vera opne 
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Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalet skal sjå til at det blir gjennomført årleg forvaltningsrevisjon. Dette skal skje med 
bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon. Det skal lagast ny plan for kvar 
kommunestyreperiode. Planen skal m.a. byggja på ein overordna analyse av kommunen. Ny plan for 
forvaltningsrevisjon er vedtatt av kommunestyret hausten 2012. 


 
Utvalet skal og bestilla prosjekt ut frå gjeldande plan for forvaltningsrevisjon og gjeldande budsjett. 


Kontrollutvalet vil gjennomføra dette forvaltningsrevisjonsprosjektet i 2014: 


• Vedlikehald av kommunale bygg 
• Økonomistyring 


 


 
Kontrollutvalet   er   delegert   mynde   frå   kommunestyret   til   å   gjera   endringar   i   Plan   for 
forvaltningsrevisjon 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 2014 gjeld dette følgjande prosjekt: 


 


• Anskaffingar 
 
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 
2014. 


 
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 ein frivillig forvaltningsrevisjon i selskapet (offentleg eigde AS, IKS, 
enkelte § 27-selskaper). Ein føresetnad for gjennomføring av forvaltningsrevisjon er at selskapet er 
100 % eigd av kommunen aleine eller saman med andre kommunar. 
Departementet har i løpet av 2010 og sagt at det kan gjennomførast slik kontroll i selskap som ikkje er 
heileigde, men då ut frå opne kjelder. 


 
Kontrollutvalet vil i løpet av 2014 og 2015 (oppdraget vert fordelt over to år av budsjettmessige 
grunnar) gjennomføra 


 


• Eigarskapskontroll 
 
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. 
• Følgja opp tidligare behandla selskapskontroll i tråd med kommunestyret sitt vedtak: 
 


o Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 
 
Rapportering til kommunestyret på området skjer ved at rapport frå selskapskontroll vert sendt til 
kommunestyret for sluttbehandling. Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret i desse sakene. 
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Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalet er og pålagt4: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. 


 
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 2014 


•  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. 


 
• Faste saker på alle møta er: 


O   Godkjenning av innkalling og saksliste 
O   Godkjenning av protokoll frå forrige møte 
O   Oversikt over bestilte prosjekt og kontrollar 
O   Meldingar/referatsaker 
O   Eventuelt 


 
 


Ut over dei føringar 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 
henvendelser frå andre, skal kontrollutvalet sjølv vurdera om saka høyrer under utvalet sitt 
kompetanseområde og om utvalet vil prioritera saka. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Magne Vaule  
leiar i kontrollutvalet 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4 Forskrift om kontrollutvalg § 18 
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Vedlegg til årsplanen 
 
Vedlegget fangar bare opp faste oppgåver som er kjent når planen vart lagd. Undervegs i året 
kan det koma nye saker som kontrollutvalet velgjer å undersøka og følgja opp. Her er ei 
oversikt over kjende saker til møter i henhold til vedtatt møteplan for 2014; 


 
 


Møte 1 20. januar 2014 
• Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 
• Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr 31.12.2013 


 
 
 


Møte 2 17. februar 2014 
 • Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr 31.12.2013 (om møte i januar vert avlyst) 
•  Uttale til Bjerkreim kommunes regnskap/årsmelding for 2013 
•  Skatteregnskapet for 2013 
•  Oppfølging av forvaltningsrevisjon vedr. Anskaffelser 


 
 
 


Møte 3 7. april 2014 
• Tertialrapportering Bjerkreim kommune - orientering 
• Tertialrapportering kontrollutvalgets budsjett 
• Revisors uavhengighetserklæring 


 
 
 


Møte 4 2. juni 2014 
• Budsjett for kontroll og tilsyn 2015 
• Revisor orienterer om planlegging av revisjonen for 2015 
• Valg av prosjekt for levering av prosjektmandat for forvaltningsrevisjon 2015 


 
 
 


Møte 5 8. september 2014 
• Tertialrapportering Bjerkreim kommune 
• Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr 31.08.14 
• Oppfølging av evt. merknader i revisors årsoppgjørsnotat 


 
 
 


Møte 6 24. november 2014 
• Kontrollutvalgets årsplan for 2015 
• Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt for levering i 2015 


 








Bjerkreim kommune
Serviceavdelinga


  


Notat


Saksbehandlar: Referanse: Arkiv: Dato:


Ingunn Ognedal
Telefon: 51 20 11 99


13/9587 FE-040, TI-&58 02.10.2013


Oppfølging av politiske vedtak - kommunestyret - 1. halvår 2013


Møtedato / 
Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


20.02.2013


001/13 Referatsaker TIG 13/236-1 OK


002/13 Ny vurdering av forslag til feieavtale KNO 12/1083-4 Iverksatt Nei


003/13 Vurdering av retningslinjer for tildeling av kommunale 
boligtomter 


IHS 13/153-2 Iverksatt


004/13 Bruk av BMX-banen til rulleskiløype AAV 08/362-63 OK BMX-banen er erstatta  
med rulleskiløypa


005/13 Kommunal lånegaranti til Bjerkreim Idrettslag knyttet 
til lån til rulleskiløypa 


TSP 13/185-2 OK OK


006/13 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 IHS 10/1015-11 Iverksatt


007/13 Rapport fra undersøkelse av skolemiljøsaker ved 
Bjerkreim skule 


IHS 12/800-42 Tilbakemelding gitt til 
kommunest. i oktober


008/13 Søknad om dekning av utgifter - FAU ved Bjerkreim 
skule - arbeid for elevenes psykososiale miljø 


IHS 12/800-27 Iverksatt







Møtedato / 
Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/


innvilget


Status:


Iverksett/


u. arbeid


Vidare oppfølging


009/13 Endring av delegasjonsreglementet i forhold til 
opplæringsloven - spesielt ordningen med 
kommunalt klageutvalg 


IHS 09/173-2 Iverksatt


010/13 Anmodning om mottak av flyktninger IHS 12/835-4 Vedtak oversendt Imdi


011/13 Partnerskap for folkehelse AEK 09/794-67 Innvilget Iverksatt


012/13 Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 IHS 12/1105-5 Tatt til orientering


013/13 Intensjonsvedtak om deltakelse i Dalane 
interkommunale barnevern 


IHS 10/1016-15 Fortsetter med eget 
kom. barnevern


014/13 Klage på Mattilsynets vedtak om plangodkjenning av 
ny råvannskilde og utvidet vannbehandling ved 
Langevannverket 


IHS 12/1082-15 Mattilsynet avslo 
kommunens klage, men 


presiserte at vann-
behandlingsanlegget på 


Langevann også kan 
benyttes for Store 


Myrvann


015/13 Utsatt K-sak 022/12 - Oversendelse fra 
kontrollutvalget vedrørende psykososialt miljø i 
skolen 


IHS 12/95-49 Tilbakemelding gitt til 
kommunestyre i 


oktober 2013


24.04.2013


016/13 Referatsaker TIG 13/419-1 OK


017/13 Fysioterapitjenesten i Bjerkreim BTD 11/931-10 Innvilget Iverksatt Stillingsøkning på 50% 
videreføres for 


budsjettet for 2014


018/13 Orientering om situasjonen i pleie- og 
omsorgsavdelingen 


IHS 12/731-54 Orientering lagt fram 
for kommunestyret


019/13 Oppnevning av plan- og byggekomite for utbygging 
og rehabilitering av omsorgssenteret 


IHS 13/390-1 Iverksatt







Møtedato / 
Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/


innvilget


Status:


Iverksett/


u. arbeid


Vidare oppfølging


020/13 Oppfølging av forsikringssak etter brannen ved 
Vikeså skule 


IHS 08/1431-79 Det er fastsatt rettsak 
mellom AIG/Chartis og 
Bjerkreim kommune i 


andre halvdel av


 jan. -14


021/13 Dalanerådet - spørsmål om avvikling IHS 12/1120-6 Under arbeid


022/13 Saksnr. utgår


12.06.2013


023/13 Helsetenesta - Nasjonale mål og prioriterte områder 
IS - 1


KVA 10/1045-4 x Tilsvarande sak i 2014


024/13 Helsefremmende tiltak - barn/ungdom - Æg æ mæ -
Videre satsing 


AEK '09/794-84 Innvilget Foreløpig stoppet Økonomiplan


025/13 Forhold og behov innenfor SFO i Bjerkreim 
kommune 


RAN '12/67-10 OK


026/13 Forskrift om reglement for orden og oppførsel RAN '13/425-1 OK


027/13 Regulering av reglement for godtgjersle til folkevalde 
2011-15 


BHE '10/905-3 OK Vedtatt


028/13 Kommunedelplan for Vikeså - 2. gangs behandling AES '09/18-132 Plan 
godkjent


029/13 Opparbeiding av veger i Røysland industriområde KNO '12/263-14 Iverksatt


030/13 Kjøp av Statskogs eiendom i Ørsdalen IHS '13/529-1 Iverksatt. Kjøpt 
eiendommen for


 kr 380 000,-


031/13 Ønsker Bjerkreim vindkraftverk øst for E39 ? IHS '13/534-1 Tilbakemelding gitt til 
NVE og utbyggere


032/13 Selskapskontroll - Interkommunalt Arkiv i Rogaland IHS '13/422-2 Iverksatt







033/13 Regnskap og årsmelding 2012 TSP '12/1026-11 OK Iverksatt


034/13 Første tertialrapport for 2013 TSP '13/508-18 OK Iverksatt


035/13 Referatsaker TIG '13/581-1 OK


036/13 Søknad om dispensasjon frå utleigereglementet sitt 
forbod mot utleige til overnatting 


IHS '13/544-3 Avslag sendt


037/13 Reguleringsplan gang- og sykkelveg fv 112, søndre 
del mot fv 503 - Gang- og sykkelveg eller fortau 


MEI '12/1215-27 Under arbeid








Bjerkreim kommune
Serviceavdelinga


  


Notat


Saksbehandlar: Referanse: Arkiv: Dato:


Torunn Ivesdal Gjedrem
Telefon: 51 20 11 62


13/9488 FE-040, TI-&58 30.09.2013


Oppfølging av politiske vedtak - formannskapet - 1. halvår 2013


Møtedato 
/ Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


21.01.2013
001/13 Godkjenning av møteprotokollar TIG 13/31-1 OK


002/13
Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for oppføring av anneks 
på gnr. 29, bnr. 3, fnr. 3, Holmen i Bjerkreim


KNO 12/613-8


Avslag, vedtak 
stadfestet


Avsluttet Nei


003/13
Klage på vedtak om avslag på søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av 
antennesystem i LNF-område, gnr. 52, bnr. 9


MVE 12/841-6


Kommunens 
avslag 


omgjordt. 
Klager fikk 
medhold av 


Fylkesmannen


Avsluttet Nei


004/13
Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg 
på Lauperak kai, gnr. 12, bnr. 3 ved Ørsdalsvatnet BBU 12/832-7


OK Ferdigattest 15.10.13







Møtedato / 
Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/


innvilget


Status: Iverksett/u. arbeid Vidare oppfølging


005/13
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for oppføring/bytte av telekommunikasjons-
mast, gnr. 43, bnr. 6, Ivesdal


MVE 12/1112


Innvilget Avsluttet Nei


006/13 Delegasjonssaker TIG 13/29-1 OK


007/13 Referatsaker TIG 13/30-1 OK


04.02.2013
008/13 Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/165-1 OK


009/13 Utsiling av innspill til kommuneplanrulleringen AES 09/979-76
Er ivaretatt i videre 
kommuneplanarbeid


010/13 Søknad om fritak på årsavgift vann og kloakk TSP 13/26-1 OK Iverksatt


011/13
Søknad om utsettelse av installering av vannmåler i 
driftsbygning, gnr. 29, bnr. 5, 10, Holmen MVE 12/24-23


Innvilget 
på vilkår


Iverksatt Ja


012/13
Vurdering av retningslinjer for tildeling av kommunale 
boligtomter IHS 13/153-2


Til KST


013/13
Endring av delegasjonsreglementet i forhold til 
opplæringsloven - spesielt ordningen med 
kommunalt klageutvalg


IHS 09/173-2


Til KST


014/13 Inndekning av sakskostnader etter klagesak IHS 12/731-46 Iverksatt


015/13
Kommunal lånegaranti til Bjerkreim Idrettslag knyttet 
til lån til rulleskiløypa TSP 13/185-2


Til KST


25.02.2013
016/13 Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/261-1 OK


017/13 Tilbakesendt F-sak 017/13 - Klage på vedtak om 
endring av reguleringsbestemmelser for Tjørn


AES 11/73-18


Sigbjørn Efteland er 
tilskrevet et brev vedrørende 
gjeldende reguleringsplans 
virkning for hans eigedom i  
planområdet. Dokumentet er 
lagret i websak og i 
kommunens digitale 
planregister







Møtedato / 
Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/


innvilget


Status: Iverksett/u. arbeid Vidare oppfølging


018/13 Utbyggingsavtale Fjermedal KNO 13/246-5 Vedtatt Kontroll av vilkår


019/13 Delegasjonssaker TIG 13/259-1 OK


020/13 Referatsaker TIG 13/260-1 OK


18.03.2013
021/13


Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/318-1 OK


022/13 Stiftelsen Åsen - orientering om stode og søknad om 
stønad 


AAV 12/291-4 Innvilga Har fått melding Årleg utbetaling


023/13 Felles nettilknytning for Måkaknuten og Stigafjellet 
vindkraftverk - høring 


MEI 13/247-2 Avsluttet Nei


024/13 Søknad om dispensasjon for opparbeidelse av 
adkomstveg til hyttefelt på gnr. 10, bnr.6 på Sagje 


BBU 12/1106-10 Innvilga Ferdigattest


025/13 Søknad om dispensasjon fra utnyttingsgrad for 
oppføring av fritidsbolig på gnr. 12, bnr. 1, fnr. 55 på 
Lauperak 


BBU 12/920-7 Avslag


026/13 Utsatt F-sak 026/13 - Registrering av støttemurer i 
kommunale boligfelt, eksempel fra Vikesdalslia 


MVE 13/278-1 ------ Registrering ferdig Ja


027/13 Delegasjonssaker TIG 13/316-1 OK


028/13 Referatsaker TIG 13/317-1 OK


08.04.2013


029/13


Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/376-1 OK


030/13 Utsatt F-sak 026/13 - Registrering av støttemurer i 
kommunale boligfelt, eksempel fra Vikesdalslia MVE 13/278-1


------ Registrering ferdig Ja


031/13 Tilbakesendt F-sak 017/13 - Klage på vedtak om 
endring av reguleringsbestemmelser for Tjørn AES 11/73-18


Sjå sak 017/13


032/13 Søknad om frådeling av 10 da dyrka jord frå gnr. 5, 
bnr. 20 som tilleggsjord til naboeigedom GSE 13/358-2 Innvilga


Konsesjonssaka er ikkje 
motteken, og kartforr. derfor 
ikkje gj.ført


033/13 Delegasjonssaker TIG 13/374-1 OK







Møtedato / 
Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/


innvilget


Status: Iverksett/u. arbeid Vidare oppfølging


034/13 Referatsaker TIG 13/375-1 OK


13.05.2013


035/13 Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/470-1 OK


036/13 Val av innsamlingskomité for TV-aksjonen 2013 -
Nasjonalforeningen for folkehelsen 


IOG 13/434-2 Oppretta Komité gjennomført aksjon


037/13 Søknad om frådeling av tilleggsareal til bebygd 
hyttetomt på Sundvor, gnr. 50, bnr. 12 


GSE 12/674 -7 OK Ja


038/13 Regnskap og årsmelding 2012 TSP 12/1026-11 Til KST


039/13 Kommunedelplan for Vikeså - 2. gangs behandling AES 09/18-132 Til KST


040/13 Delegasjonssaker TIG 13/468 -1 OK


041/13 Referatsaker TIG 13/469 -1 OK


03.06.2013


042/13 Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/542-1 OK


043/13 Kommuneplanens arealdel - 1. gangs behandling AES 09/979-84 Planforslag ble sendt på 
høring. Planforslag ble 
trukket før endelig 
behandling i 
fylkeskommunen


Jobbes videre med 
planen.


044/13 Reguleringsplan gang- og sykkelveg Fv 112, søndre 
del mot Fv 503 - 1. gangs behandling 


MEI 12/1215-21 Under arbeid


045/13 Behandling av klage på vedtak av FSK i sak om økt 
størrelse på fritidsbolig på gnr. 12, bnr. 1, festenr. 55 


BBU 12/920-11 Klage tatt til 
følge


Vedtak oppheva Avvente ny søknad


046/13 Søknad om mindre endring av reguleringsplan for 
hyttefelt på Lauperak - flytting av et hyttepunkt 


AES 13/274-4 Planendring 
godtatt


047/13 Søknad om mindre endring av reguleringsplan for 
Langeli - deling av boligtomt 


AES 13/349-9 Planendring 
godtatt







Møtedato / 
Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/


innvilget


Status: Iverksett/u. arbeid Vidare oppfølging


048/13


Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene til boligområde Hadland 
for oppføring av garasje gnr. 33 bnr. 236 -
Pittervegen 2 


MVE 12/714-6 Innvilget Nei


049/13 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til 
Stavtjørnknuten for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, 
gnr. 22, bnr. 1, fnr. 105, Stavtjørn 


MVE 13/229-7 Avslag Nei


050/13 Opparbeiding av veger i Røysland industriområde KNO 12/263-14 Til KST


051/13 Søknad fra idrettslaget om fritak for tilknytningsavgift 
for vann og kloakk 


MSK 08/362-73 Innvilget


052/13 Helsefremmende tiltak - barn/ungdom - Æg æ mæ -
Videre satsing 


AEK 09/794-84 Til KST


053/13 Regulering av reglement for godtgjersle til folkevalde 
2011-15 


BHE 10/905-3 Til KST


054/13 Første tertialrapport for 2013 TSP 13/508-18 Til KST
055/13 Delegasjonssaker TIG 13/540-1 OK


056/13 Referatsaker TIG 13/541-1 OK


057/13 Kjøp av Statskogs eiendom i Ørsdalen IHS 13/529-1 Til KST
058/13 Ønsker Bjerkreim vindkraftverk øst for E39 ? IHS 13/534-1 Til KST
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 INNHOLD 


 


Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarli-


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


dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene va-


rierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan be-


handles: 


 


1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 


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


  


Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere hvordan Bjerkreim kommune arbei-


der for å sikre forvaltningen av sine bygg, og bevarer verdier. Vi har også sett på muli-


ge konsekvenser for kommuneøkonomien og brukere ved utsatt vedlikehold. 


 


Politisk forankring – kommunestyret som overordnet eier 


Bjerkreim kommune har ikke et tilfredsstillende system for registrering av tilstand, be-


hov og planer på vedlikeholdssektoren.  


Det vil da være vanskelig å rapportere til kommunestyret og det vil være vanskelig å 


sikre godt folkevalgt eierskap. 


Store enkeltsaker behandles politisk i budsjettsammenheng, og ellers behandles års-


budsjettet også for vedlikehold. For å få en tilstrekkelig politisk prioritering av ressur-


ser til planmessig vedlikehold, vil et visst system for registrering og planlegging være 


nødvendig. 


 


Det er etter vår vurdering fortsatt et behov i Bjerkreim kommune for å jobbe med poli-


tisk forankring og prioritering av vedlikehold.  


 


Organisering av vedlikehold i Bjerkreim kommune 


Bjerkreim kommune har eieransvar og vedlikeholdsansvar for ca. 19 000 kvm bygg. I 


kommunens regnskap har byggene en bokført verdi på tilnærmet 130 millioner1 kr. 


 


Vedlikehold av kommunale bygg er i Bjerkreim organisert under tjenesteområde land-


bruk, miljø og teknikk (LMT). Her er 3,65 årsverk øremerka i budsjettet til vedlikehold. 


Arbeidet utføres av vedlikeholdsgruppen som er 6-7 vaktmestere, hvor det er en som 


har overordnet ansvar for vedlikeholdet. Vaktmesterne i vedlikeholdsgruppen rappor-


terer sine behov til arbeidsleder. Det er arbeidsleder som har det formelle ansvaret for 


å rapportere ovenfor LMT-lederen.  


 


Bjerkreim kommune har organisatorisk valgt en «mellomløsning» hvor vaktmesterne 


er samlet i en gruppe, men også knyttet direkte til enkelte bygg. Gjennom intervjuer er 


det også kommet frem at vedlikeholdsgruppen gir uttrykk for at man fungerer godt 


sammen. Ordningen hvor de har hvert sitt område er etter deres syn en praktisk og 


virksom løsning.  


 


Status 


Tilstanden til Bjerkreim kommunes bygg er noe varierende. Noen av byggene er av 


nyere dato, mens andre bærer mer preg av alder og slitasje.  Eldre bygg vil, på tross av 


tilfredsstillende vedlikehold, ofte framstå som uhensiktsmessig ut fra dagens krav til 


tjenestetilbud. Dette er også utgangspunktet for at det er tatt initiativ til et prosjekt og 


                                                      
1 Kilde: Årsregnskap 2012.  
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planleggingsarbeid for omsorgssenteret, bl.a. med en grundig tilstandsrapport. Denne 


rapporten har som hensikt å avklare om bygget skal utbedres videre eller rives og byg-


ge nytt. 


 


Selv om det i kommunen ikke finnes en systematisk og dokumentert oversikt over ved-


likeholdsstatus, ser det ut til at situasjonen er relativt tilfredsstillende på kort sikt. Vi 


bygger dette på: 


 


- Kommunens fagpersonell på området gir en positiv vurdering av situasjonen. 


- Brukerne av byggene gir en positiv beskrivelse av vedlikeholdet. 


- Byggene framstår som jevnt over godt vedlikeholdt. Vi må her understreke at 


det i dette prosjektet ikke er foretatt noen byggteknisk analyse av de kommuna-


le byggene.  


 


Men på lang sikt er vedlikeholdssituasjonen utfordrende. Vi bygger dette på: 


 


- Det finnes ingen samlet oversikt over tilstanden til bygningene. 


- Dagens ressursinnsats til vedlikehold ligger på et slikt nivå at etterslep vil ak-


kumuleres. 


 


Økonomi 


I veilederen fra KS vises det til at et estimert årlig vedlikeholdsbeløp på kr 100 per kvm 


ved 30 års levetid og 170 kr per kvm ved 60 års levetid er nødvendig fra og med at 


bygget tas i bruk, dersom bygget skal opprettholde standarden. Da er nødvendige 


oppgraderinger tatt med. Dersom det ikke er et løpende vedlikehold, vil bygget være 


nedslitt etter 15 – 20 år2. Anbefalingene til KS kan ikke direkte overføres til alle bygg en 


kommune eier. Behovet for vedlikehold vil være forskjellig. Det er likevel en god illus-


trasjon på prioritering av og behov for vedlikehold, da dette tallet er lagt til grunn for 


alle kommuner som er sammenlignet.  


 


Vi ser av KOSTRA-tallene for Bjerkreim at kommunen har lave kostnader på vedlike-


hold. I 2012 brukte Bjerkreim kun 22 kr/kvm på vedlikehold.  De fem siste årene har 


beløpet variert mellom 18 og 23 kr/kvm. Dette er kun 20 % av det som regnes som 


nødvendige eller 25 % av det som er gjennomsnittet i kommunene i Rogaland. Her må 


det bemerkes at for Bjerkreim, som for en del andre kommuner, inneholder ikke denne 


indikatoren lønn til egne vedlikeholdsarbeidere. Hadde kommunen valgt å rapportere 


inn også lønn på dette området, ville kostnaden ha vært merkbart høyere. 


 


Rådmannen peker på følgende mulig forklaringer på de lave vedlikeholdskostnadene: 


- Det er en del nybygg i kommunen. Disse byggene vil de første årene ha lavere 


vedlikeholdsbehov. 


- Noen kommunale bygg slippes ned, for deretter å ta en total renovering. Dette 


blir da ført som investering og kommer ikke inn i vedlikeholdsregnskapet. 


                                                      
2 Beregning av levetid på bygninger 



http://www.dibk.no/Documents/Eksisterende%20bygg/Publikasjoner/Levetider_i_praksis.pdf
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- Bjerkreim er en liten kommune, med enkel organisering og korte linjer.  


Kommunen har også gode håndverkstradisjoner. 


Dette kan til sammen føre til at man får mye vedlikehold ut av hver krone. 


 


I små kommuner som Bjerkreim, vil man oppleve at vedlikeholdsutgiftene vil kunne 


variere relativt mye fra et år til et annet. Dette på grunn av at små kommuner vil ha pe-


riodisk vedlikehold og oppgraderinger3.   


 


Brukernes oppfatning av vedlikehold 


Det er i dette prosjektet gjennomført intervjuer ved flere kommunale bygg i kommu-


nen. Det er også sendt ut spørreskjema til ledere og verneombud. Vi sitter etter disse 


tilbakemeldingene igjen med følgende inntrykk: 


 


- Brukerne (ledere og verneombud) er gjennomgående godt fornøyde med vedli-


keholdet, selv om noen gir uttrykk for at byggene preges av at de er eldre. 


- Noen av byggene preges av at utforming og planløsning er uhensiktsmessig ut 


fra dagens krav. I de eldste byggene er også standarden slik at den ikke tilfreds-


stiller de krav og forventninger som brukerne (beboere/elever) har. 


- Ordningen med egen vaktmester fungerer bra.  


- Ventilasjonsanlegget ved noen av byggene har behov for oppgradering, etter-


som det ikke fungerer fullt ut tilfredsstillende4.  


 


Mangelfullt vedlikehold – etterslep - konsekvenser 


At kommunen bruker så lite midler på vedlikehold vil i følge byggtekniske bereg-


ninger som ligger til grunn for KS-rapporten, føre til et stort vedlikeholdsetterslep og 


at byggene forfaller raskt.  


Beløpet som brukes på vedlikehold per år i Bjerkreim er mye lavere enn anbefalingen 


til KS, se pkt. 3.4.  Dersom vi forutsetter det laveste anslaget KS har for vedlikehold, kr 


100 per kvm i hvert år, vil følgende være et grovt anslag over hvordan kommunen 


hvert år akkumulerer vedlikeholdsetterslep5: (Det må også her bemerkes at hvis lønn 


hadde vært inkludert, ville bildet ha vært mer positivt.) 


 


 2010: Bjerkreim kommune brukte kr 18 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum 


på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 1,55 millioner i vedlikeholdsetter-


slep bare dette året.  


 2011: Bjerkreim kommune brukte kr 23 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum 


på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 1,46 millioner i vedlikeholdsetter-


slep bare dette året.  


                                                      
3 KS rapport: Kommunal eiendomsmasse  -Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep (2013) 
4 Hele spørreskjemaet ligger som vedlegg. 
5 Dette er med utgangspunkt i bare nye bygg, og er det laveste anslaget. På den annen side forutsetter denne illustrasjo-
nen samme vedlikeholdskrav til alle bygg. Det er kun et bilde på hvordan kommunen hvert år akkumulerer etterslep på 
vedlikehold. 
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 2012: Bjerkreim kommune brukte kr 22 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum 


på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 1,48 millioner i vedlikeholdsetter-


slep bare dette året. 


 


Manglende vedlikehold vil ha store økonomiske konsekvenser – enten ved at bygget 


får kortere levetid eller ved at det kreves mer for istandsetting/rehabilitering. 


Etterslep i vedlikehold vil også kunne ha innvirkning på arbeidsmiljøet i form av in-


neklima, trivsel osv. Nedslitte og uhensiktsmessige lokaler kan også i seg selv gi et dår-


ligere tjenestetilbud til brukerne.  


 


Anbefalinger 


Vi vil anbefale at: 


- Kommunen arbeider med å styrke den politiske forankringen av vedlikeholds-


behov og vedlikeholdsarbeid. 


 


- Kommunen etablerer et system for kartlegging av status og planlegging av 


nødvendig vedlikehold.  
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 RÅDMANNENS KOMMENTAR 


 


Rådmannens kommentar datert 08.11.13. 


 


Rådmannen har lest gjennom utkastet til forvaltningsrevisjonsrapport. Rådmannens 


ledergruppe har hatt anledning til å komme med innspill. Rådmannen har følgende 


tilbakemelding til utkastet til rapport: 


 


Faktagrunnlag: 


Røysekatten fikk tilbygg i 2012, jf. oversikt over bygningsmasse. For øvrig ingen andre 


merknader. 


 


Rådmannens kommentarer: 


Bjerkreim kommunes bygningsmasse består dels av eldre bygningsmasse: hovedbygg 


Vikeså skule, Bjerkreim skule, kommunehuset m/Kulturbank og Omsorgssenteret, og 


dels av nye bygg: Røysekatten barnehage, ny paviljong + tilbygg under oppføring på 


Vikeså skule og Skjeraberget barnehage. 


 


Rådmannen vurderer både gammel og ny bygningsmasse for å være relativt godt ved-


likeholdt. Flere av de eldre byggene har fått større oppgraderinger de siste årene, ek-


sempelvis nytt kjøkken på Bjerkreim skule, påbygg og oppgradering av kommunehu-


set med NAV-kontor og helseavdeling, utskifting av vinduer på kommunehus, Vikeså 


skule og Bjerkreim skule og nye lokaler til Kulturskulen i Kulturbanken. Kommunens 


økonomiske situasjon gjør det vanskelig å avsette midler til større vedlikehold innenfor 


driftsbudsjettet. Derfor gjennomføres ofte større oppgraderinger som egne tiltak i in-


vesteringsbudsjettet. Ved oppgradering av bygningsmasse og bygging av nye bygg er 


kommunen opptatt av å velge løsninger med god kvalitet ettersom dette i ettertid på-


virker vedlikeholdet i stor grad. Krav til universell utforming av bygg søkes også løst 


der dette er gjennomførbart.  


 


Kommunen etablerte for noen år siden et eget boligkontor for kommunale utleieboli-


ger. Leieinntekter fra boligene blir overført boligkontoret til vedlikehold, oppgrade-


ringer og som egenkapital ved anskaffelse av nye utleieboliger. Ettersom boligkontoret 


ikke belastes med kapitalkostnader har boligkontoret hatt økonomi til å vedlikeholde 


kommunale utleieboliger vesentlig bedre enn før opprettelsen av boligkontoret. «Over-


skuddet» i boligkontoret avsettes i balansen til fremtidig vedlikehold eller kjøp av ut-


leieboliger.  
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Med bakgrunn i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon, bestilte kontrollutvalget i 


Bjerkreim den 27.8.2012 et prosjekt om eiendomsforvaltning.  


 


I følge tall fra KOSTRA bruker kommunen lite midler sammenlignet med andre kom-


muner på vedlikehold. Prosjektet skal vurdere hvordan kommunen arbeider for å sikre 


forvaltningen av sin realkapital (bygg), og angi konsekvenser av utsatt vedlikehold for 


kommuneøkonomien og brukerne.  


 


I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstil-


linger skal besvares: 


 Hvordan har utviklingen i vedlikeholdsomfanget vært, og hvor stort er det 


eventuelle etterslepet? 


 Hvordan arbeider kommunen for å forvalte sin realkapital på kort og lang sikt 


gjennom forebyggende aktiviteter, ordinært og ekstraordinært vedlikehold, og 


rehabiliteringer? 


o Hvordan organiseres arbeidet, og hvor store ressurser anvendes? 


o Hvilken internkontroll og hvilke systemer har kommunen for å følge opp 


eiendomsforvaltningen? 


 Hvilke konsekvenser har utsatt vedlikehold for kommunens økonomi og for 


brukerne? For eksempel mht. inneklima, energiforbruk, renhold og slitasje, 


midlertidige løsninger, forringelsen av tjenesteyting / produksjon mv. 


 


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


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


kilder innenfor det reviderte området, f. eks. lovverk og politiske vedtak. I dette pro-


sjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: 


 


 NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i 


kommunesektoren.  


 Kommunens interne styringsdokumenter 


 Norsk standard 3454 Livssykluskostnader for byggverk.  


 Vedlikehold i kommunesektoren, fra forfall til forbilde (KS 2008)  


 Kommunal regnskapsstandard nr. 4 


 Kommuneproposisjonen 2013 


 


Metodisk har vi gjennomgått relevant dokumentasjon fra kommunen og hatt interv-


juer/møter med sentrale ledere og brukere av de kommunale byggene. Blant annet har 
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vi intervjuet kommunalsjef for LMT, rektor, vaktmestere og medlemmer av vedlike-


holdsgruppen. Videre har vi også gjennomført en omvisning på enkelte kommunale 


bygg, i samarbeid med leder og verneombud. Videre har vi gjennom epost sendt ut 


spørsmål til ledere og verneombud ved de kommunale byggene for å kartlegge vedli-


keholdssituasjonen.  


 


Vi har dessuten lagt til grunn erfaringer fra tilsvarende prosjekter i Sandnes, Sola og 


Hå og Gjesdal i 2008/09/11.  


 


En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens ved-


legg. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig 


grunnlag til å besvare de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 
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Årlige utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av offentlige bygg i Norge var på ca. 


25 milliarder kr i 2012. Kommuner og fylkeskommuner står for to tredeler av dette. 


Kommunenes eiendommer og formålsbygg er en stor del av de faste verdiene en 


kommune har. Dersom bygningene forfaller, vil kommunen tape disse verdiene over 


tid. 


 


Det har vært stor oppmerksomhet omkring tilstanden av kommunale bygninger i Nor-


ge de siste årene, og det har vært sentrale tiltak for at vedlikehold skal få en sterkere 


politisk prioritering. Bjerkreim kommunes eiendomsforvaltning og vedlikehold er 


vurdert opp mot spesifikke kriterier for god eiendomsforvaltning. Drøftingen baserer 


seg på:  


 


NOU  2004:22
6


 VELHOLDTE BYGNINGER G IR MER TIL ALLE –  OM EIENDOMS-


FORVALTNING I  KOMMUNESEKTOREN  


Utredningen anbefaler at organisering av eiendomsforvaltning tar utgangspunkt i rol-


lene som eier, forvalter og bruker av byggene. God praksis er at eieren fastsetter de må-


lene, prioriteringene og rammene som eiendomsforvaltningen skal styres etter, og at 


man har et system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen.  


 


De forskjellige rollene innen kommunal eiendomsforvaltning er i utredningen definert 


slik: 


 


Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor eiendommens kreditorer, de långi-


vere og leverandører av varer og tjenester som eiendommen er avhengig av, offentlige myndig-


heter, naboer og andre i henhold til inngåtte avtaler, norsk lov og sedvane. 


Forvalterrollen omfatter å forestå løpende drift og vedlikehold av bygningen så langt dette er 


eierens (og ikke brukerens) ansvar. Forvaltningen innebærer også å betale skatter og avgifter og 


å følge opp eierens plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler overfor brukerne. 


Brukerrollen ivaretas av vedkommende brukervirksomhet på stedet, men også av den sentrale 


fagadministrasjonen og kommunestyret/fylkestinget som ansvarlig for tjenestetilbudet. Kom-


munestyret eller fylkestinget vil derfor kombinere rollene som eier og bruker på et overordnet, 


strategisk nivå og ha det overordnede ansvaret som følger med begge rollene. 


 


Forholdet mellom kommunens ulike organer som ivaretar rollene som eier, forvalter og bruker, 


kan organiseres som en integrert organisasjon, hvor funksjoner og ansvar fordeles og styres et-


                                                      
6 NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. 







Rogaland Revisjon IKS 


Vedlikehold av kommunale eiendommer - 13 - Bjerkreim kommune 


ter vanlige administrative prinsipper. En slik integrert organisasjon byr på både fordeler og 


ulemper med hensyn til en mer markedsorientert modell. Der får brukersiden en rolle som be-


stiller, og eier- og forvaltersiden får rollen som utfører eller leverandør av lokaler og driftstjenes-


ter. Dette skjer for eksempel når eiendomsforvaltningen og eventuelt brukerne organiseres som 


mer eller mindre selvstendige resultatenheter. 


 


KS`  RAPPORT - VEDLIKEHOLD I KOMMUNESEKTOREN - FRA FORFALL TIL FOR-


BILDE  


Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) fikk i 2008 gjennomført en 


omfattende undersøkelse7 av tilstanden i kommuners og fylkeskommuners bygnings-


masse. Rapporten konkluderte med at det var et samlet oppgraderingsbehov på mel-


lom 94 og 142 mrd. kr i Norge. Dette skyldes dels et betydelig vedlikeholdsetterslep, 


dels at kravene til standard har økt over tid. I rapporten blir det framhevet at det er 


viktig å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi, hvor vedlikehold inngår som et ve-


sentlig element. Denne strategien må forankres i kommunens overordnede styringsdo-


kumenter. Bjerkreim kommune deltok ikke i denne undersøkelsen. 


 


Som en oppfølging av denne rapporten, har KS utarbeidet en veileder for bedre eien-


domsforvaltning og vedlikehold. I denne presiseres det hvor viktig det er å ha oversikt 


over en eiendoms tilstandsgrad, og prioritere tiltakene ut fra denne. 


 


NORSK STANDARD 3454:  L IVSSYKLUSKOSTNADER FOR BYGGVERK  


Definisjon vedlikehold: Tiltak som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fast-


satt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor 


en gitt brukstid. I henhold til standarden innebærer vedlikeholdskostnader ”planlagt 


vedlikehold” og ”utskiftninger”.  


 


Istandsetting etter utflytting, serviceavtaler og hærverk kommer under driftskostnader. 


 


Samlede kostnader (kapitalkostnader, forvaltningskostnader, driftskostnader, vedlike-


holdskostnader og utviklingskostnader) skal relateres til hvert bygg i løpet av dets 


livssyklus.  


 


NORSK STANDARD 3424:  T ILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK  


Registrerer tilstandsgrad: i hvilken tilstand en bygningsdel eller bygning befinner seg i. 


Gradering fra 0 til 3, der 0 tilsvarer meget god tilstand og 3 meget dårlig tilstand.  


Registrerer svikt: Negativt avvik fra det referansenivå som er lagt til grunn. 


Registrerer konsekvensgrad: Uttrykk for alvoret av konsekvenser. Gradering fra 0 til 3. 


 


                                                      
7 Vedlikehold i kommunesektoren, fra forfall til forbilde (KS 2008) utarbeidet av PricewaterhouseCoopers og Multi-


consult  
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FLERE SENTRALE TILTAK :  


I 2006 – 2011 ble det gjennomført et forsknings- og utviklingsprogram i regi av direkto-


rat for byggkvalitet som skulle sette opp noen suksesskriterier for en god eiendomsfor-


valtning. Etter at prosjektet ble avsluttet i 2011 har oppgaven blitt inkorporert som en 


av de faste oppgavene i direktoratet. Det er utgitt flere veiledere til kommunene og de 


folkevalgte om forvaltning av kommunens realkapital: God kommunal eiendomsfor-


valtning. 


 


NASJONALE HOVEDTALL - KOSTRA  2012
8


 


Investeringsnivået for kommunale formålsbygg var noe lavere i 2011 enn foregående 


år. Det viser de endelige KOSTRA-tallene for 2011. Når det kommer til 2012 viser ho-


vedtallene at utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold økte med 2,5 % fra 2011 til 


2012. Nivået på utgifter til FDV i Norge er for lavt. Med tanke på at en generell pris- og 


lønnsvekst i kommunesektoren på 3,25 % vil dette nivået trolig føre til at vedlikeholds-


etterslepet ved kommunale bygg øker.  


 


Utgiftsveksten til vedlikehold av kommunale bygg er fortsatt for lav. Tabellen under 


viser utviklingen i kostnader knyttet til vedlikehold fra 2010 til 2012. 9 


 


 
Tabell 1 - Hovedtall KOSTRA 2012 
 


 
Eiendomsforvaltning 


 


 
2010 


 
2011 


 
2012 


 
Korrigerte brutto driftsut-
gifter til kommunal eien-
domsforvaltning - mill. kr 


 


 
 


21183 


 
 


21594 


 
 


22134 


 
Brutto investeringsutgifter 
til kommunal eiendoms-


forvaltning - mill. kr 
 


 
 


20046 


 
 


18870 


 
 


17717 


 


Rapporten til KS – «Kommunal eiendomsmasse: Store investeringer og mindre vedli-


keholdsetterslep» tar utgangspunkt i kostnader knyttet til FDV. Dersom man samler 


utgifter til FDV per kvadratmeter bygg som en kommune eier, ser man at utgiftene øk-


te med 756 kr/kvm i 2008 til 923 kr/kvm i 2012. Inkludert i disse utgiftene er også av-


skrivninger. Dersom man trekker avskrivningene ut fra korrigerte brutto driftsutgifter 


ser man at kommunene i gjennomsnitt brukte 664 kroner pr. kvm til FDV i 2012 (målt i 


2012-kroner). Differansen mellom 2008 og 2012 blir da ca. 30 kr (korrigert for prisvekst 


hvor byggekostnadsindeksen for boligblokker er lagt til grunn). 


                                                      
8 http://www.ks.no/tema/Okonomi1/Kommuneokonomi1/Nokkeltall/Hovedtall-KOSTRA-2012/ 


 
9 9 Hentet fra «Kommunal eiendomsmasse: Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep. Kommunene og norsk 
økonomi. Nøkkeltallsrapport 2013» 



http://www.dibk.no/Documents/Eksisterende%20bygg/Publikasjoner/God%20kommunal%20eiendomsforvaltning_lavopploselig_komplett.pdf

http://www.dibk.no/Documents/Eksisterende%20bygg/Publikasjoner/God%20kommunal%20eiendomsforvaltning_lavopploselig_komplett.pdf
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LOVER OG REGLER SOM MÅ IAKTTAS VED FORVALTNING AV KOMMUNALE EIEN-


DOMMER OG FORMÅLSBYGG
10


 


 


Tabell 2 – Lover og regler som eier av kommunale bygg må forholde seg til ved forvaltning av 
disse11: 


 


 
 


                                                      
10 FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom byggets totale levetid, 
fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til rivning/sanering.  


Forvaltning omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer,  
utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk plan-
legging og styring, personaladministrasjon m.m.  


Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og  
tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bl.a. betjening  
av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon.  


Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen  
på fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er nødvendige for å sikre at bygningen som  
helhet fungerer etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk vedlikehold 
Kilde: Store norske leksikon. 
11 Listen er hentet fra KS: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og råd-
menn. 
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I Bjerkreim er det kommunen selv som eier sine formålsbygg. Dette betyr at Bjerkreim 


kommune har et eieransvar og vedlikeholdsansvar for ca. 19 000 kvm bygg. I kommu-


nens regnskap har byggene en bokført verdi på tilnærmet 130 millioner12 kr. Dette er 


en stor del av de verdier kommunen har. Eiendomsmassen omfatter blant annet føl-


gende bygg: to skoler, to barnehager, kommunehus med kulturbank, omsorgssenter, 


renseanlegg, prestebolig og grendehus. 


Det løpende vedlikeholdsbehovet i Bjerkreim kommune blir i liten grad skriftliggjort. 


Det betyr også at kommunestyret ikke får rapportert den delen av vedlikeholdsbeho-


vet. Større vedlikeholdsoppgaver/rehabilitering/investering blir inkludert i budsjett-


arbeidet, og kommunestyret foretar den endelige prioriteringen. 


I veilederen «God kommunal eiendomsforvaltning»13 fra KS sies følgende om vedlike-


hold:  


 


«Vedlikeholdsplanlegging er en viktig prosess for å sikre bygningsmassens verdi over tid. Et 


godt vedlikehold fører til lang levetid på materialer og dermed god økonomi. Prosessen består av: 


 Utvikle en vedlikeholdsstrategi 


 Lage en vedlikeholdsplan 


 Utføre vedlikeholdet 


De tre oppgavene skal henholdsvis ivaretas av det strategiske, taktiske og operative nivået i or-


ganisasjonen». 


 
I veilederen fra KS er det vist til at forvaltning av kommunens eiendommer er organi-


sert forskjellig i de enkelte kommuner. Det kan være at den enkelte enhet selv står for 


vedlikehold, eller at vedlikehold er skilt ut i en egen virksomhet. Konklusjonen etter å 


ha sett på forskjellige løsninger, er at selve organiseringen av hvordan vedlikeholdet 


utføres ikke er avgjørende. Det avgjørende for en god eiendomsforvaltning er et godt 


folkevalgt eierskap, og god kommunikasjon mellom eiendomsforvalteren og de folke-


valgte. I Kommuneproposisjonen 2013 er det påpekt behovet for å høyne status på ei-


endomsforvaltning, også ved å øke kompetansen.14 


 


Vedlikehold av kommunale bygg er i Bjerkreim organisert under tjenesteområde land-


bruk, miljø og teknikk (LMT). Her er 3,65 årsverk øremerka i budsjettet til vedlikehold. 


Arbeidet utføres av vedlikeholdsgruppen som er 6-7 vaktmestere, hvor det er en som 


har overordnet ansvar for vedlikeholdet. Vaktmesterne i vedlikeholdsgruppen rappor-


terer sine behov til arbeidsleder. Det er arbeidsleder som har det formelle ansvaret for 


å rapportere ovenfor LMT-lederen. Man opplever likevel at en del rapporteringer 


                                                      
12 Kilde: Årsregnskap 2012.  
13God kommunal eiendomsforvaltning  
14 Utdrag fra kommuneproposisjonen 2013 ligger i vedlegg.  



http://www.dibk.no/Documents/Eksisterende%20bygg/Publikasjoner/God%20kommunal%20eiendomsforvaltning_lavopploselig_komplett.pdf
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kommer direkte fra vaktmesterne til LMT-sjefen. Dette på grunn av at det er en liten 


kommune med små avstander. Vaktmesterne kommuniserer også mye om sine opp-


drag direkte med leder eller ansatte på det enkelte bygg. 


 


Tre av vaktmesterne i vedlikeholdsgruppen jobber med vann, avløp og renovasjon 


(VAR). De resterende vaktmesterne jobber med vedlikeholdsarbeid av kommunale 


bygg og kommunale områder. To av vaktmesterne er knyttet til skoler, mens en jobber 


mye av sin tid på sykehjemmet.  


 


Vedlikeholdsgruppen har felles oppmøtested ved Humpen. Her møtes vedlikeholds-


gruppen om morgenen, før de drar videre ut til sine bygg. Arbeidsoppgavene til vedli-


keholdsgruppen er varierte. Her kan det inngå vedlikeholdsarbeid som er blitt regi-


strert av vaktmester selv. Dette er oppgaver vaktmester ser selv at må gjøres når han 


jobber ved det kommunale bygget. Andre arbeidsoppgaver kan bestå i vedlikeholds-


arbeid prioritert av leder ved det kommunale bygget. Typisk kan dette være nedskre-


vet på en liste, som vaktmester krysser av på. Arbeidsoppgavene kan også komme fra 


arbeidsleder. Dette er typisk større vedlikeholdsprosjekter som vedlikeholdsgruppen 


må jobbe sammen om. En gang i uken er det et felles møte hvor slike store prosjekter 


diskuteres. Hensikten med møtet er å finne en løsning på hvordan større prosjekter 


skal gjennomføres. 


 


Figur 3 – Organisasjonskart Bjerkreim kommune (Kilde: Bjerkreim kommune) 


 


 


Bjerkreim kommune har organisatorisk valgt en «mellomløsning» hvor vaktmesterne 


er samlet i en gruppe, men også knyttet direkte til enkelte bygg. Gjennom intervjuer er 


det også kommet frem at vedlikeholdsgruppen gir uttrykk for at man fungerer godt 


sammen. Ordningen hvor de har hvert sitt område er etter deres syn en praktisk og 


virksom løsning. Det fører til at man får god kjennskap til bygget man jobber ved, at 
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man kjenner rutiner og vet hva som må gjøres. Arbeidet til vedlikeholdsgruppen er li-


kevel ikke nedfelt i stillingsbeskrivelsen. Det innebærer at vaktmesterne også utfører 


arbeid som ikke er tradisjonelt vedlikeholdsarbeid (flytte stoler på skolen eller reparere 


rullestoler ved sykehjemmet). Dette er et valg man har tatt for spørsmålet blir fort 


hvem som skal gjøre dette hvis vaktmesteren ikke gjør det. Likevel er kompetansen til 


vedlikeholdsgruppen bred, og det favner fra rørleggere, malere og mekanikere. Denne 


kompetansen ønskes brukt på mest mulig effektiv måte. Selv om de i utgangspunktet 


har hvert sitt område, bistår de hverandre ved store prosjekter som krever en spesifikk 


kompetanse.  


 


 


Bjerkreim kommune har ingen total dokumentert oversikt over tilstanden til sine bygg 


i dag. Kommunen var heller ikke med i KS- undersøkelsen i 200815. Kommunene som 


deltok her fikk en viss oversikt over vedlikeholdstilstanden. Det er dermed heller ikke 


noe økonomisk estimat for vedlikeholdsetterslepet i kommunen. På bakgrunn av dette 


foreligger det ingen oversikt over hvilke bygg som er i tilfredsstillende stand på en 


overordnet måte. Det er også viktig å presisere at denne forvaltningsrevisjonsrappor-


ten ikke gir en byggteknisk beskrivelse av byggene i Bjerkreim kommune.  


 


Tilstanden til Bjerkreim kommunes bygg er noe varierende. Noen av byggene er av 


nyere dato, mens andre bærer mer preg av alder og slitasje. Følgende kommunale bygg 


finnes i Bjerkreim16: 


 


Barnehager 


 Det finnes to kommunale barnehager i Bjerkreim. Den ene er bygd i 1999, den 


andre i 2005 (med tilbygg i 2012). 


 


Skoler m. m 


 Det finnes to barneskoler i kommunen. Bjerkreim skole er en 1-7 skole, bygd på 


1960-tallet, og selv om den er godt vedlikeholdt bærer den preg av at den byg-


ningsmessig ikke er tilrettelagt for dagens pedagogiske arbeidsmåter.  


Vikeså skole var for en tid siden utsatt for brann og er nå under gjenoppbyg-


ging. 


 


Helse og omsorg m. m 


 Omsorgssenteret er i utgangspunktet bygget i 1982, med renoveringer og på-


bygg etter hvert.  


                                                      
15 Fra forfall til forbilde 
16 En oversikt over bygningene ligger i vedlegg.  



http://www.ks.no/Global/074034Vedlikehold_rapp.pdf
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En av de største utfordringene ved omsorgssenteret er at det ikke lenger er 


funksjonelt for dagens behov. Her er det vanskelig å bruke personforflyttings-


heis ved enkelte rom, og ulike gulvtyper gjør det vanskelig å manøvrere rulles-


toler. Det er tatt initiativ til et prosjekt og planleggingsarbeid for bygget, bl.a. 


med en grundig tilstandsrapport. Denne rapporten har som hensikt å avklare 


om bygget skal utbedres videre eller rives og bygge nytt.  


 


I kommunen er det også et eget boligkontor. Ved boligkontoret er det leder som er an-


svarlig for å melde inn vedlikeholdsbehov. Boligkontorlederen får tilbakemeldinger fra 


helsepersonell, beboere og andre som daglig ser de kommunale boligene. Disse tilba-


kemeldingene blir så videreført til vaktmester eller arbeidsleder. Når beboere ved de 


kommunale boligene flytter, gjennomføres en befaring av boligkontorkomiteen, for å 


vurdere behov for oppussing eller vedlikehold. Denne komiteen består av kommunal-


sjef LMT, økonomisjef, omsorgssjef og boligkontorleder. Ved gjennomføring av befa-


ring deltar også vaktmester her.   


 


 


 


Bjerkreim kommune har ikke noe system for å registrere, dokumentere og planlegge 


vedlikehold i kommunen. Det er ingen formell dokumentert oversikt over tilstanden 


på alle kommunens bygg som legges frem for kommunestyret.  


 


Når det gjelder innvendig vedlikeholdsbehov er det leder ved bygget som har ansva-


ret. Her inngår vanlig slitasje av bygget, samt forefallende vedlikeholdsarbeid. Ved 


mindre vedlikeholdskostnader brukes budsjettmidler som leder av bygget disponerer.  


 


Det utvendige vedlikeholdsbehovet er det LMT-avdelingen som tar seg av, med avde-


lingens budsjettmidler. 


 


Er det større vedlikeholdsjobber som må gjennomføres eller akutte situasjoner blir 


kommunalsjef for LMT varslet, og vedlikeholdet går utenom byggets ordinære bud-


sjett. Store vedlikeholdssaker blir også inkludert i budsjettarbeidet og prioritert av 


kommunestyret. Om dette gir gjennomslag som investeringstiltak eller driftstiltak vil 


variere.  


  


I Bjerkreim kommune gjennomføres det årlige vernerunder ved de kommunale bygge-


ne. Vernerunden gir et bilde av hva som «brenner» mest, og hvilket vedlikehold som 


kan vente. Referat fra denne vernerunden leveres til kommunalsjef LMT. Men etter det 


vi har fått inntrykk av, brukes denne dokumentasjon mest for å løse akutte forhold og i 


mindre grad til å planlegging av arbeid på sikt.   
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Nedenfor følger en oversikt fra KOSTRA over hva Bjerkreim kommune har brukt på 


vedlikehold av kommunale bygninger, regnet per kvm. Her er det sammenlignet med 


flere andre kommuner, samt fylket og landet. Det er viktig å merke seg at dette er ved-


likehold som føres i driftsregnskapet. Dersom en bygning blir totalrenovert eller bygd 


om, blir det regnet som en investering og ført i investeringsregnskapet. 


 


I veilederen fra KS vises det til at et estimert årlig vedlikeholdsbeløp på kr 100 per kvm 


ved 30 års levetid og 170 kr per kvm ved 60 års levetid er nødvendig fra og med at 


bygget tas i bruk, dersom bygget skal opprettholde standarden. Da er nødvendige 


oppgraderinger tatt med. Dersom det ikke er et løpende vedlikehold, vil bygget være 


nedslitt etter 15 – 20 år17. Anbefalingene til KS kan ikke direkte overføres til alle bygg 


en kommune eier. Behovet for vedlikehold vil være forskjellig. Det er likevel en god il-


lustrasjon på prioritering av og behov for vedlikehold, da dette tallet er lagt til grunn 


for alle kommuner som er sammenlignet.  


 


KOSTRA-indikatorene for vedlikehold har imidlertid en registreringsutfordring. Inten-


sjonen er nok at indikatoren som viser vedlikeholdsutgifter per kvadratmeter også skal 


inneholde lønn til eget personell som utfører dette. Hensikten er at alle utgifter skal vi-


ses, enten det er eget personell eller innleid personell som utfører vedlikeholdet.  


En del kommuner har imidlertid tolket rapporteringen slik at de ikke har lagt inn 


lønnsutgifter. Dette gjelder Bjerkreim, og også Gjesdal av de kommunene vi har hatt 


vedlikeholdsprosjekter for. 


 


Figur 4 – KOSTRA: Vedlikhold 2012 


 


 


                                                      
17 Beregning av levetid på bygninger 
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http://www.dibk.no/Documents/Eksisterende%20bygg/Publikasjoner/Levetider_i_praksis.pdf
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Vi ser av KOSTRA-tallene for Bjerkreim at kommunen har lave kostnader på vedlike-


hold. I 2012 brukte Bjerkreim kun 22 kr/kvm på vedlikehold.  De fem siste årene har 


beløpet variert mellom 20 og 23 kr/kvm.  


Dette er kun 20 % av det som regnes som nødvendige eller 25 % av det som er gjen-


nomsnittet i kommunene i Rogaland.  


Men som sagt, denne indikatoren ville vært høyere hvis den hadde inkludert lønn på 


vedlikeholdsområdet. 


 


 


Figur 5 – KOSTRA: Utgifter til vedlikehold per kvm per år på kommunale 
bygninger i Bjerkreim 


 


 


 


Rådmannen peker på følgende mulige forklaringer på lave vedlikeholdskostnader: 


- Det er en del nybygg i kommunen. Disse byggene vil de første årene ha lavere 


vedlikeholdsbehov. 


- Noen kommunale bygg slippes ned, for deretter å ta en total renovering. Dette 


blir da ført som investering og kommer ikke inn i vedlikeholdsregnskapet. 


- Bjerkreim er en liten kommune, med enkel organisering og korte linjer.  


Kommunen har også gode håndverkstradisjoner. 


Dette kan til sammen føre til at man får mye vedlikehold ut av hver krone. 


 


 


I små kommuner som Bjerkreim, vil man oppleve at vedlikeholdsutgiftene vil kunne 


variere relativt mye fra et år til et annet. Dette på grunn av at små kommuner vil ha pe-


riodisk vedlikehold og oppgraderinger18.   


For kommuner over en viss størrelse er det hensiktsmessig å benytte et normtall for 


vedlikehold pr. kvm. Store kommuner har en stor bygningsmasse med relativt jevnt 


vedlikehold fra år til år.  


                                                      
18 KS rapport: Kommunal eiendomsmasse -Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep (2013) 
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Bjerkreim kommune brukte minst midler til vedlikehold i 2009. Dette kan ha flere år-


saker og feilkilder, og kan være knyttet til den regnskapsmessige behandlingen av re-


gjeringens tiltakspakke dette året.  


 


Det er ikke alltid like lett å avgrense hva som er driftsutgifter eller investeringer. 


Kommunen kan ikke låne penger til driftsutgifter, mens det kan man til investeringer. 


Prinsipielt er alt som har en anskaffelsesverdi på over 100 000 kr og som er anskaffet 


for varig bruk å anse som en investering.  


 


At kommunen bruker så lite midler på vedlikehold vil i følge byggtekniske bereg-


ninger som ligger til grunn for KS-rapporten, føre til et stort vedlikeholdsetterslep og 


at byggene forfaller raskt.  


 


 
Det er i dette prosjektet gjennomført intervjuer ved flere kommunale bygg i kommu-


nen. Det er også sendt ut spørreskjema til ledere og verneombud. Vi sitter etter disse 


tilbakemeldingene igjen med følgende inntrykk: 


 


- Brukerne (ledere og verneombud) er gjennomgående godt fornøyde med vedli-


keholdet, selv om noen ga uttrykk for at byggene preges av at de er eldre. 


- Noen av byggene preges av at utforming og planløsning er uhensiktsmessig ut 


fra dagens krav. I de eldste byggene er også standarden den ikke tilfredsstiller 


de krav og forventninger som brukerne (beboere/elever) har. 


- Ordningen med vaktmester fungerer bra.  


- Ventilasjonsanlegget ved noen av byggene har behov for oppgradering, etter-


som det ikke fungerer fullt ut tilfredsstillende19.  


- Det er hovedsakelig vaktmester/vedlikeholdsgruppen brukerne henvender seg 


til når det skal meldes om behov for vedlikehold. Dette gjelder særlig løpende 


vedlikeholdsoppgaver. De fleste rapporterer også at det er enkelt å gi mel-


dinger om vedlikeholdsbehov, og at de er relativt fornøyde med de tilbakemel-


dinger de får på slike henvendelser. Akutte vedlikeholdsoppgaver blir også fik-


set innen rimelig tid. 


 


Spørsmålet om kartlegging og skriftliggjøring. 


Det foreligger altså lite skriftliggjøring av vedlikeholdsbehovet i kommunen.  Det er til 


en viss grad uenighet i kommunen når det gjelder dette forholdet. For noen fungerer 


systemet som er i dag greit, mens andre savner mer dokumentasjon for å styrke plan-


leggingen og redusere sårbarheten knyttet til enkeltpersoner. 


                                                      
19 Hele spørreskjemaet ligger som vedlegg. 
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Miljøretta helsevern 


Miljøretta helsevern har også et vedlikeholdsaspekt og omfatter alt som påvirker vårt 


arbeidsmiljø som direkte eller indirekte kan ha påvirkning på vår helse. Når det gjelder 


miljøretta helsevern har Helsedirektoratet ansvar for å følge med på utviklingen innen-


for feltet, mens det er kommunen selv som har ansvaret for gjennomføringen av miljø-


retta helsevern. En av hovedmålsettingene med miljøretta helsevern i kommunen er å 


forebygge økning av faktorer som kan påvirke helsen i negativ retning20. Kommunene 


er pålagt å gjennomføre tilsyn som skal se til at forskrift om miljøretta helsevern over-


holdes. Når det gjelder miljøretta helsevern i Bjerkreim kommune gjennomføres det til-


syn i skolene på regelmessig basis. Også barnehagene har hatt tilsyn de siste tre år.  


 


 


 


 


I NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle – om eiendomsforvaltning i kom-


munesektoren sies det:  


 


Utvalget har vurdert hvordan planmessig vedlikehold påvirker forvaltningskostnadene over tid. 


Det enkle svaret på dette er at planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt over 


tid, og vil føre til at forvaltningskostnadene blir lavere enn ellers. Å utsette vedlikehold for å 


spare penger er altså kortsiktig og fører til økte kostnader i det lange løp. Et dårlig vedlikehold 


har også andre følger når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS)for brukerne. 


 


Den økonomiske siden ved manglende vedlikehold, eller manglende plan for vedlike-


hold, kan illustreres slik21: 


 


Figur 6 – ” Veien til verdiforringelse” 


 


 


 


                                                      
20 Hentet fra Helsedirektoratet. 
21 KS- rapporten 
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KS uttaler i sin veileder22 at utbedringer må gjøres planmessig over flere år og innar-


beides i økonomiplanen, da det normalt ikke vil være rom for å rette opp alle forhold 


innenfor ett budsjettår. En systematisk plan og en god oversikt er dermed avgjørende 


for effektiv gjennomføring av vedlikehold. KS skriver videre at: Uten, eller ved lavt ved-


likehold, vil bygget være nedslitt etter 15-20 år, og man blir ”løpende” mellom akutte situasjo-


ner om offentlige pålegg som krever ekstraordinære bevilgninger. Manglende vedlikehold tving-


er fram en tidligere total rehabilitering som koster mange millioner, og som finansieres med lån, 


Med lånene øker driftsutgiftene i form av årlige renter og avdrag som kan utgjøre langt mer enn 


100 kr per kvm per år.” 


 


 
 


I spørreskjemaet til brukerne av de kommunale byggene stilte vi også spørsmål om 


HMS-aspektet ved manglende vedlikehold. Dette er forhold som det i dag legges stor 


vekt på. I arbeidsmiljøloven fra 2005 heter det: 


 


§ 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet  


(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, innekli-
ma, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til ar-
beidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.  


 


Manglende vedlikehold kan også ha innflytelse på tjenesteytingen. Av tidligere pro-


sjekter har vi sett at dårlig inneklima og temperaturproblemer er det brukerne identifi-


serer som de verste følgene av eventuelt manglende vedlikehold. Dette er to forhold 


som kan føre til ytterligere dårlig ressursbruk, idet sykefraværet kan øke og effektivite-


ten synke. 


Vedlikeholdssituasjonen i Bjerkreim kommune er relativt tilfredsstillende på kort sikt. 


Akutte vedlikeholdssaker blir ordnet raskt ved hjelp av vaktmesterordningen som fin-


nes i kommunen. Brukerne peker i liten grad på at manglende vedlikehold går utover 


inneklima, energiforbruk og renhold. Det som likevel påpekes er at ventilasjonsanleg-


gene ved enkelte bygg kunne vært utbedret.  


 
VEDLIKEHOLDSETTERSLEP  


Når det i Bjerkreim er så lite dokumentasjon og skriftliggjøring av vedlikeholdsbeho-


vet, er det heller ikke lett å si noe om omfanget av vedlikeholdsetterslepet.  


Beløpet som brukes på vedlikehold per år i Bjerkreim er lavere enn anbefalingen til KS, 


se pkt. 3.4.  Dersom vi forutsetter det laveste anslaget KS har for vedlikehold, kr 100 


                                                      
22 Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold 
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per kvm i hvert år, vil følgende være et grovt anslag over hvordan kommunen hvert år 


akkumulerer vedlikeholdsetterslep23:  


 


 2010: Bjerkreim kommune brukte kr 18 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum 


på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 1,55 millioner i vedlikeholdsetter-


slep bare dette året.  


 2011: Bjerkreim kommune brukte kr 23 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum 


på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 1,46 millioner i vedlikeholdsetter-


slep bare dette året.  


 2012: Bjerkreim kommune brukte kr 22 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum 


på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 1,48 millioner i vedlikeholdsetter-


slep bare dette året. 


 


Her må vi igjen ta forbehold om at kostnadsindikatoren ikke inneholder lønn. Det reel-


le bildet er derfor noe bedre enn oversikten viser. 


Dette er som sagt en teoretisk tilnærming til denne problemstillingen, men det likevel 


et bilde av situasjonen, og også en forståelse av at det i Bjerkreim er et vedlikeholdsbe-


hov som akkumuleres. 


                                                      
23 Dette er med utgangspunkt i bare nye bygg, og er det laveste anslaget. På den annen side forutsetter denne illustra-
sjonen samme vedlikeholdskrav til alle bygg. Det er kun et bilde på hvordan kommunen hvert år akkumulerer etterslep 
på vedlikehold. 
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Politisk forankring kommunestyret som overordnet eier 


”Det som kjennetegner kommuner som får til et godt vedlikehold, er god kommunikasjon mel-


lom kommunestyret som folkevalgt eier, formannskapet som operativ eier og eiendomsforvalte-


ren.”24 


 


Bjerkreim kommune har ikke et tilfredsstillende system for registrering av tilstand, be-


hov og planer på vedlikeholdssektoren.  


Det vil da være vanskelig å rapportere til kommunestyret og det vil være vanskelig å 


sikre godt folkevalgt eierskap. 


Store enkeltsaker behandles politisk i budsjettsammenheng, og ellers behandles års-


budsjettet også for vedlikehold. For å få en tilstrekkelig politisk prioritering av ressur-


ser til planmessig vedlikehold, vil et visst system for registrering og planlegging være 


nødvendig. 


 


Det er etter vår vurdering fortsatt et behov i Bjerkreim kommune for å jobbe med poli-


tisk forankring og prioritering av vedlikehold.  


 


 


Registrering / planlegging 


Det er altså ingen samlet dokumentert oversikt over tilstanden til kommunens bygg.  


Uten en viss form for skriftliggjøring vil kommunen være svært personavhengig, og 


dermed sårbar. Det kan også føre til at man ved skifte i stillinger har problemer med å 


se hva som faktisk er blitt gjort og hvilke tiltak som er nødvendig 


Uten skriftliggjøring av nødvendig vedlikehold kan man oppleve stor grad av «brann-


slukking», og en fare for at de «som roper høyest» etter budsjettmidler er de som får 


mest.  


 


Vedlikeholdsstatus 


Selv om det i kommunen ikke finnes en systematisk og dokumentert oversikt over ved-


likeholdsstatus ser det ut til at situasjonen er relativt tilfredsstillende på kort sikt. Vi 


bygger dette på: 


 


- Kommunens fagpersonell på området gir en positiv vurdering av situasjonen. 


Brukerne av byggene gir en positiv beskrivelse av vedlikeholdet. 


- Byggene framstår som godt vedlikeholdt. Vi må her understreke at det i dette 


prosjektet ikke er foretatt noen byggteknisk analyse av de kommunale byggene.  


 


Men på langt sikt er vedlikeholdssituasjonen utfordrende. Vi bygger dette på: 


                                                      
24 Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – En veileder for folkevalgte og rådmenn (KS) 
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- Det finnes ingen samlet oversikt over tilstandene til bygningene. 


- Dagens ressursinnsats til vedlikehold ligger på et slikt nivå at etterslep vil ak-


kumuleres. 


 


Økonomi 


Vi ser av KOSTRA-tallene for Bjerkreim at kommunen har lave kostnader på vedlike-


hold. I 2012 brukte Bjerkreim kun 22 kr/kvm på vedlikehold.  De fem siste årene har 


beløpet variert mellom 18 og 23 kr/kvm. Dette inkluderer riktignok ikke lønn til egne 


vedlikeholdsarbeidere. Dette er kun 20 % av det som regnes som nødvendige eller 


25 % av det som er gjennomsnittet i kommunene i Rogaland.  


Her må det bemerkes at for Bjerkreim, som for en del andre kommuner, inneholder ik-


ke denne indikatoren lønn til egne vedlikeholdsarbeidere. Hadde kommunen valgt å 


rapportere inn også lønn på dette området, ville kostnaden ha vært merkbart høyere. 


 


Rådmannen peker på følgende mulig forklaringer på de svært lave vedlikeholdskost-


nadene: 


- Det er en del nybygg i kommunen. Disse byggene vil de første årene ha lavere 


vedlikeholdsbehov. 


- Noen kommunale bygg slippes ned, for deretter å ta en total renovering. Dette 


blir da ført som investering og kommer ikke inn i vedlikeholdsregnskapet. 


- Bjerkreim er en liten kommune, med enkel organisering og korte linjer.  


Kommunen har også gode håndverkstradisjoner. 


Dette kan til sammen føre til at man får mye vedlikehold ut av hver krone. 


 


 


I små kommuner som Bjerkreim, vil man oppleve at vedlikeholdsutgiftene vil kunne 


variere relativt mye fra et år til et annet. Dette på grunn av at små kommuner vil ha pe-


riodisk vedlikehold og oppgraderinger25.   


 


Brukernes oppfatning av vedlikehold 


Det er i dette prosjektet gjennomført intervjuer ved flere kommunale bygg i kommu-


nen. Det er også sendt ut spørreskjema til ledere og verneombud. Vi sitter etter disse 


tilbakemeldingene igjen med følgende inntrykk: 


 


- Brukerne (ledere og verneombud) er gjennomgående godt fornøyde med vedli-


keholdet, selv om noen ga uttrykk for at byggene preges av at de er eldre. 


- Noen av byggene preges av at utforming og planløsning er uhensiktsmessig ut 


fra dagens krav. I de eldste byggene er også standarden slik at den ikke tilfreds-


stiller de krav og forventninger som brukerne (beboere/elever) har. 


- Ordningen med egen vaktmester fungerer bra.  


- Ventilasjonsanlegget ved noen av byggene har behov for oppgradering, etter-


som det ikke fungerer fullt ut tilfredsstillende26.  


                                                      
25 KS rapport: Kommunal eiendomsmasse -Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep (2013) 
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Mangelfullt vedlikehold – etterslep - konsekvenser 


At kommunen bruker så lite midler på vedlikehold vil i følge byggtekniske bereg-


ninger som ligger til grunn for KS-rapporten, føre til et stort vedlikeholdsetterslep og 


at byggene forfaller raskt. 


Beløpet som brukes på vedlikehold per år i Bjerkreim er mye lavere enn anbefalingen 


til KS, se pkt. 3.4.  Dersom vi forutsetter det laveste anslaget KS har for vedlikehold, kr 


100 per kvm i hvert år, vil følgende være et grovt anslag over hvordan kommunen 


hvert år akkumulerer vedlikeholdsetterslep27: (Det må også her bemerkes at hvis lønn 


hadde vært inkludert, ville bildet ha vært mer positivt.) 


 


 


 2010: Bjerkreim kommune brukte kr 18 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum 


på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 1,55 millioner i vedlikeholdsetter-


slep bare dette året.  


 2011: Bjerkreim kommune brukte kr 23 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum 


på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 1,46 millioner i vedlikeholdsetter-


slep bare dette året.  


 2012: Bjerkreim kommune brukte kr 22 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum 


på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 1,48 millioner i vedlikeholdsetter-


slep bare dette året. 


 


Manglende vedlikehold vil ha store økonomiske konsekvenser – enten ved at bygget 


får kortere levetid eller ved at det kreves mer for istandsetting/rehabilitering. 


Etterslep i vedlikehold vil også kunne ha innvirkning på arbeidsmiljøet i form av in-


neklima, trivsel osv. Nedslitte og uhensiktsmessige lokaler kan også i seg selv gi et dår-


ligere tjenestetilbud til brukerne.  


 


Anbefalinger 


Vi vil anbefale at: 


- Kommunen arbeider med å styrke den politiske forankringen av vedlikeholds-


behov og vedlikeholdsarbeid. 


 


- Kommunen etablerer et system for kartlegging av status og planlegging av 


nødvendig vedlikehold.  


 


 


 


 


                                                                                                                                                            
26 Hele spørreskjemaet ligger som vedlegg. 
27 Dette er med utgangspunkt i bare nye bygg, og er det laveste anslaget. På den annen side forutsetter denne illustra-
sjonen samme vedlikeholdskrav til alle bygg. Det er kun et bilde på hvordan kommunen hvert år akkumulerer etterslep 
på vedlikehold. 
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse 


at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurde-


ringer av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 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 mot-


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


 


Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommu-


nen. 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 Ingrid Tjørhom under ledelse av fagan-


svarlig for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland, og gjennomgått av oppdragsleder Tove Gunn 


Moen. 


 


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: 


 


Kilder for god praksis: 


NOU 2004:22 


NS 3234 


 


Kildeliste:  


Veileder fra KS 


Politiske saker 


Helsedirektoratet sine sider om miljøretta helsevern 


Oversikt over kommunale bygg 


Regnskap for Bjerkreim kommune 


Intervjuer og spørreskjema i kommunen 


KS rapport: Kommunal eiendomsmasse – Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep 


(2013) 


 


Revisjonskriterier: Konsekvenser av utsatt vedlikehold 
NOU  2004:22  VELHOLD TE BYGNINGER G IR MER TIL  ALLE –  OM EIENDOMSFORVAL T -


NING I  KOMMUNESEKTOR EN  


Eiendomsforvaltningsutvalget har i NOU 2004:22 konkludert med at mangelfullt vedlikehold 


av eiendommene gir dårlig totaløkonomi. Effektene av dårlig vedlikehold rammer imidlertid 


ikke umiddelbart, og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det være fristende, eller til og med 


nødvendig, å utsette vedlikeholdet. De negative virkningene for eiendommens verdiutvikling 


blir først synlig på noe lengre sikt. Det er derfor viktig at eiendomsforvaltningens rammebe-


tingelser er tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter. 



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/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc

http://www.rogaland-revisjon.no/
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KS  RA PPORT -  VEDLIKEHOLD I  KOMMUNE SEKTOREN -  FRA FORFALL TIL  F ORB ILDE  


I KS rapporten er årsakssammenhenger, konsekvenser og forbedringsmuligheter utredet. Hy-


potesen her er at ved dårlig vedlikehold vil man oppleve svekket rekruttering av fagkompetan-


se og dermed kvalitet på tjenesten. Likeledes vil produktiviteten kunne svekkes ettersom mang-


lende vedlikehold ødelegger for en ellers god tjenesteyting. Til sammen bidrar dette til økte 


driftskostnader.  


 


Rapporten viser til en undersøkelse foretatt av NTNU som viser til at ved å fordoble lufttilfør-


selen utenfra, kan man i noen tilfeller redusere sykefraværet med 10 %, og man mener videre at 


produktiviteten kan øke med 1,5 %. Rapporten fra KS sier videre at et dårlig innemiljø bidrar til 


flere alvorlige luftveisrelaterte sykdommer og til økt sykefravær og nedsatt produktivitet. Det 


kan også bidra til redusert læreevne med nedsatt årvåkenhet, nedsatt konsentrasjon og hu-


kommelse. Det vises også til at dårlig inneklima i skolen bidrar til økt aggressivitet og mer uro i 


klassesituasjonen.  


 


I forbindelse med rapporten fra KS ble det gjennomført sju arbeidsseminarer med deltagelse fra 


25 kommuner og to fylkeskommuner. Ett seminar hadde fokus på de samfunnsmessige konse-


kvenser av mangelfullt vedlikehold, og ble gjennomført med grunnskolerektorer. Konklusjone-


ne i dette seminaret vedrørende manglende vedlikehold, var i prioritert rekkefølge: 


 


1. Omdømme, dårlig førsteinntrykk av skolen. 
2. Helsemessige konsekvenser. 
3. Forfallet ”inspirerer” til hærverk. 
4. Rekrutteringsproblemer. 
5. Driftskostnader øker. 


 


FORSKRIFT OM MIL JØRET TET HELSEVERN I  BARN EHAGER OG SKOLER  


Kravene til det fysiske skolemiljøet er regulert i kommunehelsetjenestelovens forskrift om mil-


jørettet helsevern i barnehager og skoler. Av § 7 (Generelle krav) framgår det at virksomheter som 


omfattes av forskriften skal være helsemessig tilfredsstillende. § 19 (Inneklima/luftkvalitet) spesifise-


rer at virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. §§ 20 (belysning), 21 (lyd-


forhold) og 23 (sanitære forhold) tar videre for seg krav på sentrale områder. 


 


 


Metode 


Det har vært kontakt med avdelingsleder byggteknisk avdeling på oppstartmøte og i telefon og 


e-post. Regnskapstall er hentet fra opplysninger hos Rogaland Revisjon. Det i tillegg vært gjen-


nomført intervjuer med sentrale personer innenfor LMT, samt brukere av de kommunale byg-


gene. Det har også vært benyttet spørreskjema.  
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Eksempel på en organisering som følger anbefalingene i NOU:22:  


 
 


 


Navn på intervjupersoner: 


Dag Voigt - Rektor Bjerkreim skole 


Gudbjørg Bjerkreim – Verneombud Bjerkreim skole 


Kristian Nomedal - Kommunalsjef LMT  


Bjarne Tengesdal  - Omsorgssjef  


Ingunn Rekeland – Verneombud sykehjem 


Per Glavenhult  - Styrer Røysekatten barnehage  


Monica Barstad Mong – Verneombud Røysekatten barnehage 


Oddvar Apeland  - Arbeidsleder vaktmester  


Martin Byrkjedal  - Vaktmester  


Bjørn Svela  - Vaktmester   


Arne Gystøl  - Vaktmester  


 


Spørreskjema sendt på mail til ledere og verneombud i kommunen: 


Vedlikehold av kommunale bygninger – Bjerkreim kommune  


Navn: 


Funksjon: 


Bygg: 


 


1) Hvordan vil du generelt beskrive vedlikeholdssituasjonen for det kommunale 


bygget du jobber ved?  


2) På hvilke områder er det størst behov for forbedret vedlikehold? 


3) Er det manglende vedlikehold som går ut over inneklima, energiforbruk, ren-


hold eller lignende. 


4)  Hvem gir du oftest melding til når det gjelder vedlikehold?  Er du fornøyd 


med tilbakemeldingen? 


5) Blir det innmeldte vedlikeholdsbehovet utbedret innen rimelig tid?  


6) Er vedlikeholdsbehovet ved ditt bygg skriftliggjort? 







Rogaland Revisjon IKS 


Vedlikehold av kommunale eiendommer - 33 - Bjerkreim kommune 


7) Hvordan har vedlikeholdsbehovet utviklet seg de siste årene? Har vedlikehold-


setterslepet økt? 


  


Er det noe annet du mener er viktig når det gjelder vedlikehold i ditt bygg? 


 


Areal på kommunale bygg i kommunen 


1977 Bjerkreim kommunehus m/ 
kulturbank 1 og 2 etasje 


Ca. 2500 m2 


1982 Bjerkreim omsorgssenter 2 
etasjer 


Ca. 2000 m2 
 


1961 Bjerkreim skole Ca. 3000 m2 


1967 Vikeså skole m/ bibliotek Ca. 4533 m2 


2011/2013 Paviljong og nybygg Vikeså 
skole 


Ca. 2400 m2 


2005 Røysekatten barnehage Ca. 1555 m2 


1999 Skjeraberget barnehage Ca. 533 m2 


2003 Omsorgsboliger (9 leilighe-
ter) 


Ca. 999 m2 


 Vikeså renseanlegg Ca. 233 m2 


1980 Trygdebolig Vikeså Ca. 501 m2 


 Vikesdalslia Ca. 350 m2 


1980 Trygdebolig Røyslandsfeltet Ca. 180 m2 


 Kommunal utleiebolig 
Røyslandsdalen  


Ca. 232 m2 


 Prestebolig Røyslandsdalen Ca. 206 m2 


 Ørsdalen Grende-
hus/Kapell 


Ca. 640 m2 


 


Utdrag fra Kommuneproposisjonen 2013.  


 


2 Eiendomsforvaltning 


Kommunesektoren har selv ansvaret for å prioritere utgifter til drift og vedlikehold av bygg. 


Kommunal- og regionaldepartementet følger opp ved å tilrettelegge rammebetingelsene som 


skal gjøre kommunesektoren i stand til å ivareta eiendomsforvaltningen på en god måte. Det er 


fortsatt nødvendig for de fleste kommuner og fylkeskommuner å høyne statusen på eiendoms-


forvaltning og prioritere ressurser med tanke på et godt, verdibevarende vedlikehold. Dette vil 


sikre gode tjenester for brukerne av de kommunale og fylkeskommunale bygningene. God ei-


endomsforvaltning er god økonomi og styrker handlingsrommet for framtida. 


Mangel på kunnskap og kompetanse om eiendomsforvaltning har vært en av de store utford-


ringene i kommunesektoren. For at kommuner og fylkeskommuner skal kunne eie og drive sine 


bygninger og sin eiendomsforvaltning på en god måte er god kompetanse en viktig forutset-


ning. Kommunal- og regionaldepartementet har støttet opp om arbeidet i KoBE-prosjektet 


(Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning). Prosjektet var et kompetanseprogram for eien-


domsforvaltning i kommunene og fylkeskommunene. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), tid-


ligere Statens bygningstekniske etat, hadde ansvaret for prosjektet i perioden 2006–2011. Pro-


sjektperioden er over, og eiendomsforvaltning er etablert som fagområde i DiBK fra 2012.  


KOSTRA gir nøkkeltall om prioriteringer, dekningsgrader, produktivitet og utdypende tjeneste-


indikatorer på en rekke forhold knyttet til ansvaret med å forvalte bygninger. KOSTRA-tallene 
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gir kommuner og fylkeskommuner informasjon for planlegging og styring av egen virksomhet. 


Fra 2008 fikk kommunesektoren bedre styringsinformasjon i form av nøkkeltall om eiendoms-


forvaltning i KOSTRA. Rapporteringen av regnskapsdata i KOSTRA ble tilpasset NS3454 


(Norsk standard om livssykluskostnader for byggverk). I tillegg ble det etablert rapportering av 


bygningsareal for (fylkes)kommuner og (fylkes)kommunale foretak. I KOSTRA-publiseringen i 


2012 ble det publisert foreløpige tall for 2011, slik at det nå finnes en tidsserie på fire år. Dette 


kapittelet viser utviklingen i perioden, og endringen fra 2010 til 2011.  


Den foreløpige publiseringen av tallene for 2011 bygger på data som er rapportert fra kommu-


ner og fylkeskommuner til Statistisk sentralbyrå innen fristen. På grunn av at enkelte kommu-


ner og fylkeskommuner ikke har rapportert i tide, er tallmaterialet ikke helt fullstendig.  


Tabell 8.8 og 8.9 viser at kommunesektorens samlede netto driftsutgifter til eiendomsforvalt-


ning per innbygger har økt noe fra 2010 til 2011. Det samlede arealet på formålsbyggene i sekto-


ren har vokst de siste årene etter et høyt investeringsnivå. Det samlede arealet målt per innbyg-


ger har imidlertid vært stabilt siden 2008.  


For kommunene ble de samlede enhetskostnadene (korrigerte brutto driftsutgifter) per kvad-


ratmeter svakt redusert fra 2010 til 2011, mens det for fylkeskommunene var en liten økning. I 


dette inngår samlede utgifter til vedlikehold og drift. Utgiftene til vedlikeholdsaktiviteter per 


kvadratmeter har gått ned for både kommuner og fylkeskommuner fra 2010 til 2011. Reduksjo-


nen var størst for kommunene. Noe av reduksjonen har trolig sammenheng med at resterende 


midler fra tiltakspakken i 2009 ble benyttet i 2010.  


Nedgangen kan også ha sammenheng med at det høye investeringsnivået erstatter enkelte eldre 


bygg med stort vedlikeholdsbehov. Nivået på de samlede utgiftene til drift av eiendommer 


(inklusive energiutgifter) per kvadratmeter er om lag uendret for sektoren fra 2010 til 2011.  


 


Norsk standard 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur, inne-


holder en tabell over alle elementer av utgifter vedrørende et byggs livssyklus: 


 


 Et byggs livssyklus, jf. Norsk Standard 3454 


1. Kapital- kostna-


der 


2. Forvaltnings-


kostnader 


3. Drifts- 


kostnader 


4. Vedlikeholds- 


kostnader 


5. Utviklings- 


kostnader 


 


 Eksempler på vedlikeholdskostnader: 


 


Planlagt vedlikehold 


 


Arbeider som må utføres for å hindre forfall som følger av jevn normal 


slitasje. Planlagt vedlikehold har en preventiv virkning og forebygger 


skader, for eksempel maling 
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Fra: Tor Ingve Johannessen <tor.johannessen@ikarogaland.no> 
Sendt: 20. september 2013 12:38 
Til: Vatland, Per Kåre 
Kopi: Olsen, Wencke Sissel; Idland, Jane Døskeland; tha@kontrollutvalgene.no 
Emne: SV: Oppfølging av selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS 
Vedlegg: referat_styremøte_ika_210313.pdf; referat_styremøte_ika_270813.pdf 
 
Kategorier: Følg opp 
 
Viser til e-post under. 
 
IKA har gjort følgende i forhold til anbefalingene i rapporten om selskapskontroll: 


 Ny styreinstruks ble vedtatt på styremøte 27. august. Den kan lastes ned her: 
http://ikarogaland.no/files/2010/08/styreinstruks_ika_vedtatt_270813.pdf. 


 Øystein Jonassen er valg til verneombud for to år. 


 IKA er nå registrert i KS sitt styrevervregister (vedtatt på styremøtet 27. august). 


 Søknad om skattefritak ble sendt til skatteetaten den 23. august.  


 Arbeidet med å utarbeide et HMS-system er påbegynt: Et utvalg bestående av daglig leder, 
ansattes representant og verneombud har fordelt oppgavene mellom seg og et forslag til HMS-
system vil bli presentert på styremøtet i desember.  


 Spørsmålet om styret bør foreta en årlig skriftlig egenvurdering vil også bli behandlet på 
styremøtet i desember. 


 Når det gjelder vare- og tjenestekjøp vil det i løpet av året bli hentet inn tilbud på bank, regnskap 
og IT i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser  


 
Jeg har for øvrig lagt ved referatene fra de to siste styremøtene. Flere av sakene går her på oppfølging av 
selskapskontrollen. 
 
Det er bare å ta kontakt hvis noe er uklart eller dersom dere skulle trenge ytterligere 
dokumentasjon/informasjon. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tor Ingve Johannessen 
Daglig leder 
 
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 
Tlf. 51 50 12 80/91 68 57 03 
 
 


 
 


Fra: Per.Kare.Vatland@sandnes.kommune.no [mailto:Per.Kare.Vatland@sandnes.kommune.no]  
Sendt: 20. september 2013 11:40 
Til: Interkommunalt Arkiv i Rogaland 
Kopi: Wencke.Sissel.Olsen@sandnes.kommune.no; jane.doskeland.idland@sandnes.kommune.no; 



http://ikarogaland.no/files/2010/08/styreinstruks_ika_vedtatt_270813.pdf

http://ikarogaland.no/





tha@kontrollutvalgene.no 
Emne: Oppfølging av selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS 


 
Kontrollutvalgene i Rogaland behandlet våren 2013 rapporten om selskapskontroll i Interkommunalt 
Arkiv Rogaland IKS. 
 
Kontrollutvalgene innstilte til kommunestyrene å fatte følgende vedtak 


1. Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS til 
etterretning 


2. Rapporten oversendes eierkommunene og selskapet. Selskapet blir bedt om å ta stilling til 
rapportens konklusjoner og anbefalinger Kontrollutvalget følger opp anbefalingen i forhold til 
selskapet i løpet av høsten 2013.  


 
Kommunestyrene har fattet vedtak i tråd med innstillingen fra kontrollutvalgene.  
 
Kontrollutvalgene vil nå gjennomføre oppfølging av selskapskontrollen og ber derfor om en 
tilbakemelding fra selskapet på hvordan anbefalingene i rapporten som er knyttet til selskapet fulgt opp.  
 
I rapporten kommer revisjonen med følgende anbefalinger til selskapet:  
ANBEFALINGER TIL SELSKAPET: 


 Styret bør utarbeide en styreinstruks. Styret bør foreta en årlig skriftlig egenvurdering. Styret bør 
registrere seg i KS sitt styrevervregister.  


 Selskapet bør innhente et formelt skattefritak for sin virksomhet.  


 Selskapet bør utarbeide et HMS-system. Selskapet bør vurdere valg av verneombud eller bruk av 
annen ordning.  


 Selskapet bør påse at lovregler om offentlige anskaffelser følges for både vare- og tjenestekjøp.  


 Vi ber om tilbakemelding på hvordan Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS har fulgt opp anbefalingene i 
rapporten innen 04. oktober 20.13 
 
 
Med vennlig hilsen 


Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
Tlf. 51 33 65 91 - Mob: 414 46 180 
E-post: perkare.vatland.rks@sandnes.kommune.no 
http://rks.arkivplan.no 


 



mailto:perkare.vatland.rks@sandnes.kommune.no

http://rks.arkivplan.no/






BJERKREIM KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 2011 - 2015 


MEDLEMMER 
 Navn Adresse Privat Mobil Arbeid E-postadresse 
Leiar Magne Vaule Risbakken 27, 4389 Vikeså 51 45 23 46 906 72 146  mava@dabb.no 
Nestl. Brit Tengesdal 


 
Geir Ove Svela 


Tengesdalvegen 564, 4387 
Bjerkreim 
Ognedalsveien 95, 4387  
Bjerkreim 


51 45 02 78 
 
51 451165 


918 18 270 
 
918 69 157   


 br-ten@online.no  
 
Geir.ove@bras.no 


 Tyra Skårland Tjødnaråsen 7, 4389 
Vikeså 


51 452194 416 00 936  Tyra.skaarland@dabb.no 


 Mauritz Bjerkreim Tengesdalsvegen 342 
4387 Bjerkreim 


 916 15 502  maub@statoil.com  
 
 


       
       


VARAMEDLEMMER  
1. Magnus Helland Vikesdalslia 15, 4389 


Vikeså 
51 45 29 91 916 74 548  bjerkreimsbuen@hotmail.com  


2. Aud Sissel Birkeland Vikesdalslia 17, 4389 
Vikeså 


51 67 28 00 476 40 596   


3. Rune Eia Tjødnaråsen 5, 4389 
Vikeså 


51 45 21 38 909 90 581  Rune.eia@dabb.no 
 


4. Arnold Helland Helland, 4387 Bjerkreim 51 45 02 62 416 23 334  arhellan@online.no  
5. Jan Tore Skårland Vikesdalslia, 4389 Vikeså 51 45 23 68 951 30 596  jantore@axonep.no 


       


Andre: 
 Marthon Skårland Ordfører  40 00 11 02 51 20 11 02 marthon.skarland@bjerkreim.kommune.no 
 Inge H. Stangeland Rådmann  40 00 11 03 51 20 11 03 Inge.stangeland@bjerkreim.kommune.no 
 Torunn Gjedrem Politisk sekretær 51 201162   Torunn.gjedrem@bjerkreim.kommune.no 
     Wencke S. Olsen  Kontrollutvalgssekretariatet  51 33 6592        988 06 776                      Wencke.sissel.olsen.rks@sandnes.kommune.no 
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Rogalandskommunene skulle blant annet kjøpe rengjøringsmidler, men 


15 kommuner felt for 
ulovlige innkjøp 
15 kommuner i Rogaland gikk på en smell da de skulle handle 
rengjøringsmidler, papir og plast i fellesskap. Nå må de betale både 
erstatning og saksomkostninger. 


Stein Halvor Jupskås 


Publisert: 31 . oktober 2013 18.05 Oppdatert: 


Det er kommunene Suldal, 
Hjelmeland, Strand, Finnøy, 
Rennesøy, Gjesdal, Klepp, Time, 
Bjerkreim, Eigersund, Lund, 
Sokndal, Forsand, Sirdal og 
Kvitsøy som i 2011 skulle handle 
de angitte produktene. De 
engasjerte lnnkjøpsassistanse Vest 
til å gjennomføre 
anbudsprosessen. Avtalen hadde 


http:/ /www .aftenbladet.no/nyl 


en ramme på 32 millioner kroner, 
over fire år. 


En halv mill. 
Stavanger tingrett slår i en fersk 
dom fast at innkjøpene ikke ble 
foretatt i henhold til regelverket, slik 
at saksøker Premiere Produkter 
har krav på erstatning. Sammen 
med saksomkostninger betyr 
dommen at kommunene må ut 
med om lag en halv million kroner. 


Et av punktene som retten 
reagerer på var at priskriteriet blant 
annet skulle avgjøres ut fra 
stikkprøver fra tilbydernes 
vareutvalg. Dette var utformet slik 
at de saksøkte vilkårlig kunne 
avgjøre hvem som vant 
konkurransen gjennom å velge ut 
bestemte varer. Retten antyder 
ikke at dette faktisk ble gjort. Det er 
tilstrekkelig at muligheten var til 
stede. 


Pengene ikke viktigst 
Retten påviser også feil i andre 
tildelingskriterier · 
innkjøpsprosessen. 


Saken har tidligere vært 
IgJennom tre runder i Kofa 
{Klageorganet for offentlige 
anskaffelser), Liten at de 15 
kommunene har nådd fram med 


sitt syn. 
- Det viktige her er ikke at vi får 


en halv million i erstatning. Det 
viktige er at kommunene lærer av 
avgjørelsen. Her burde de tatt 
Kofas avgjørelser til etterretning, 
slik det er vanlig i slike saker. l 


stedet så de bort fra tre avgjørelser 
i Kofa, og kastet bort enda mer av 
skattebetalemes penger ved å gå 
til retten, sier Frode Larsen, 
administrerende direktør i Premiere 
Produkter. 


Vurderer 
Advokat Kjell Hauge har 
representert kommunene og 
lnnkjøpsassistanse Vest i saken. 
Han sier til Aftenbladet at hans 
parter ennå ikke har tatt stilling til 
om dommens skal ankes. 
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Prosjektmandat - Eierskapsforvaltning 


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


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


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


datet tar for seg den obligatoriske eierskapskontrollen.  


 


Kommunen har i 2012 utarbeidet en eierskapsmelding med motiver for eierskap, prinsipper for godt eierskap 


(overordnede eierstrategier), regler for eierstyringen og en presentasjon av sine selskaper.  


 


Eierstyring innebærer at eier av selskap fokuserer på rollen som (offentlig) eier, og betydningen av å utøve 


en aktiv og langsiktig eierstrategi. Ved å sette klare mål for hensikten med eierskapet, gis styret tydelige sty-


ringssignaler. Aktiv og langsiktig eierstyring, med klart uttrykte forventninger om resultatoppnåelse og ambi-


sjoner, krever at kommunen har definerte prinsipper for godt eierskap. 


 


Formål 
Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om 


utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er for-


ankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk.  


 


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


 Har kommunen etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper)? 


 Har kommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen, herunder føringer 


og rapporteringer mellom kommunestyre og eierrepresentant? 


 Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner? 


 


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


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


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


 


Ved denne selskapskontrollen tas det utgangspunkt i følgende kilder: 


 Kommunens saker og vedtak om eierskap og eierstrategier, herunder 


o Kommunens eierskapsmelding 


o Motiver for eierskap, prinsipper for godt eierskap og regler for eierstyring (dette fremkommer av 


kommunens eierskapsmelding) 


 KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper 
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Prosjektmandat - Eierskapsforvaltning 


Metodevalg 
Metodisk vil vi benytte intervjuer, samt gjennomgang av dokumenter og vedtak. Det ses på kommunens 


eierskapsmelding, overordnede eierstrategier og regler for eierstyringen. Intervjuer vil foretas av kommu-


nens administrative ledelse. De enkelte eierrepresentanter kontaktes ved spørreskjema.  


  


Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover enn kom-


muneloven (KL) samt interkommunalt samarbeid etter KL kapittel 5 og som er egne rettssubjekt. Inkludert er 


dermed aksjeselskaper (AS) og interkommunale selskaper (IKS). Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er 


f.eks. kommunale foretak (KF) organisert etter KL kapittel 11 eller interkommunalt samarbeid etter KL kapit-


tel 5 og som ikke er eget rettssubjekt. Bjerkreim har ingen kommunale foretak. Heller ikke foreninger og 


stiftelser omfattes av regelverket om selskapskontroll (dette er selveide virksomheter). Vi vil imidlertid omta-


le alle selskapsformer og se om kommunen har vedtektsført muligheter for innsyn i stiftelser.  


 


Omfang 
Selskapskontrollen vil bli gjennomført under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon og selskapskon-


troll Bernt Mæland og revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad. Samlet tidsanslag til planlegging, kartlegging, ana-


lyser og rapportering er 150 timer. 


 


Vedlegg (oversikt over Bjerkreim sine eierskap)1 
Det tas her med alle typer selskaper. Oversikten har ikke med selskaper som kommunen måtte eie som en 


del av sin finansforvaltning. Dette er kortsiktige aksjeplasseringer hvor eierstyring ikke er relevant. 


 


 Lyse Energi AS 


 Uninor AS 


 Magma Geopark AS 


 Boktrykk – Norsk Skjema Forlag AS (?) 


 Studentenes Hus AS Gastronomisk Institutt AS 


 Stavtjørn Fjellsenter AS (?) 


  


 Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 


 Dalane Miljøverk IKS 


 Dalane Energi IKS 


 Rogaland Revisjon IKS  


 Biblioteksentralen SA (samvirkeforetak) 


 Landbrukssenter Helleland SA (?) 


 Dalane Husflis SA (?) 


 


 Åsenstiftelsen 


 


 


                                                 
1
 Oversikten er tatt fra kommunens eierskapsmelding 2012 og selskapsnote 2012. 








Bjerkreim kommune
Serviceavdelinga


  


Notat


Saksbehandlar: Referanse: Arkiv: Dato:


Ingunn Ognedal
Telefon: 51 20 11 99


13/9590 FE-040, TI-&58 02.10.2013


Oppfølging av politiske vedtak - levekårsutvalet - 1. halvår 2013


Møtedato / 
Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


21.01.2013


001/13 Godkjenning av møteprotokoll BFU 13/59-1 OK


28.01.2013


002/13 Kulturminnemidler 2012 AAV 07/502-31


Iverksett Er utbetalt


003/13 Bruk av BMX-banen til rulleskiløype AAV 08/362-63 Til KST


004/13 Partnerskap for folkehelse AEK 09/794-67 Til KST


005/13 Anmodning om mottak av flyktninger IHS 12/835-4 Til KST


006/13 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 RAN 10/1015-6 OK


007/13 Delegasjonssaker BFU 13/150-1 OK


008/13 Referatsaker BFU 13/151-1 OK


009/13 Endring av delegasjonsreglementet i forhold til 
opplæringsloven - spesielt ordningen med 
kommunalt klageutvalg 


IHS 09/173-2 Til KST







Møtedato / 
Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/


innvilget


Status:


Iverksett/


u. arbeid


Vidare oppfølging


18.03.2013
010/13 Godkjenning av møteprotokoll TIG 13/321-1 OK
011/13 Fysioterapitjenesten i Bjerkreim BTD 11/931-10 Til KST
012/13 Intensjonsvedtak om deltakelse i Dalane 


interkommunale barnevern 
IHS 10/1016-15 Til KST


013/13 Delegasjonssaker TIG 13/319-1 OK
014/13 Referatsaker TIG 13/320-1 OK
15.04.2013
015/13 Godkjenning av møteprotokoll BFU 13/397-1 OK
016/13 Orientering om situasjonen i pleie- og 


omsorgsavdelingen 
IHS 12/731-54 Til KST


017/13 Oppnevning av plan- og byggekomite for utbygging 
og rehabilitering av omsorgssenteret 


IHS 13/390-1 Til KST


018/13 Dispensasjon for servering av alkoholhaldig drikk i 
kommunalt bygg 


TBS 13/385-2 Avslag


019/13 Delegasjonssaker BFU 13/395-1 OK
020/13 Referatsaker BFU 13/396-1 OK
06.05.2013
021/13 Godkjenning av møteprotokoll BFU 13/473-1 OK
022/13 Helsetenesta - Nasjonale mål og prioriterte områder 


IS - 1 
KVA 10/1045-4 Til KST


023/13 Forskrift om reglement for orden og oppførsel RAN 13/425-1 Til KST
024/13 Forhold og behov innenfor SFO i Bjerkreim 


kommune 
RAN 12/67-10 Til KST


025/13 Delegasjonssaker BFU 13/471-1 OK
026/13 Referatsaker BFU 13/472-1 OK
027/13 Status i kommunens systemarbeid med §9a i 


opplæringslova 
RAN 13/455-2 OK
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KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 
Utvalg:  
Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 
4-13 


Møtedato: 
09.09.2013 


Utvalgssaksnr.: 
20/13 - 27/13 


Disse møtte: 
Magne Vaule 
Brit Tengesdal 
Tyra Skårland 
Geir Ove Svela 
Tyra Skårland 


Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 


Andre til stades: 
Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS 
Wencke S: Olsen, Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 
Jane D. Idland, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
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Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
20/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå utvalets møte den 3. juni 2013. 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå utvalets møte den 3. 
juni 2013. 


 
 
21/13 Budsjett for kontroll og tilsyn - budsjettforslag 2014 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


• Kontrollutvalet i Bjerkreim går inn for eit samla budsjettramme for 
kontroll og tilsyn for 2014 på kr. 494.000,-ekskl.  mva. 


• Eventuelle endringar i budsjettforslaget gjort av kommunestyret må 
meddelast kontrollutvalets administrasjon. 


 
Møtebehandling 


 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
• Kontrollutvalet i Bjerkreim går inn for eit samla budsjettramme for 


kontroll og tilsyn for 2014 på kr. 494.000,-ekskl.  mva. 
• Eventuelle endringar i budsjettforslaget gjort av kommunestyret må 


meddelast kontrollutvalets administrasjon. 
 
 
22/13 Rekneskapsoversikt pr. 31.07.2013, kontrollutvalets budsjett 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapsoversikta pr. 31.07.13 til orientering. 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalet vil presisere at timer medgått til skuleprosjektet i 2013 skal 
haldast utanom ordinært budsjett, jfr. Tidligere vedtak og henstilling frå 
kommunestyret om å prioritera dette prosjektet. 
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Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapsoversikta pr. 31.07.13 til 
orientering. 


 
 
23/13 Utvelging av prosjekt for bestilling av forvaltningsrevisjon i 2014 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalet i Bjerkreim ber revisor om å leggja fram utkast til 
prosjektmandat til neste møte på desse prosjekta: 


• Forvaltningsrevisjon innafor …………….. 
Obligatorisk selskapskontroll: Eigarskapskontroll av Bjerkreim kommune. Dette 
prosjektet skal gjennomførast i 2014 og 2015. 
 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalet sette fram forslag om å prioritera forvaltningsrevisjon 
innanfor økonomistyring. Revisor noterte innspel frå kontrollutvalet til 
prosjektet. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med dette tillegget. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim ber revisor om å leggja fram utkast til 
prosjektmandat til neste møte på desse prosjekta: 
• Forvaltningsrevisjon innafor Økonomistyring. 
• Obligatorisk selskapskontroll: Eigarskapskontroll av Bjerkreim 


kommune. Dette prosjektet skal gjennomførast i 2014 og 2015. 
 
 
24/13 Forslag til møteplan for 2014 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek følgjande møteplan for 2014: 
 
Dag Dato Tidspunkt Kommentar 
Måndag 17.02.14 08.30  
Måndag 07.04.14 08.30 Foreløpig dato 
Måndag  02.06.14 08.30 Utgår om få saker 
Måndag 08.09.14 08.30  
Måndag 24.11.14 08.30  
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Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 


Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek følgjande møteplan for 2014: 
 
Dag Dato Tidspunkt Kommentar 
Måndag 17.02.14 08.30  
Måndag 07.04.14 08.30 Foreløpig dato 
Måndag  02.06.14 08.30 Utgår om få saker 
Måndag 08.09.14 08.30  
Måndag 24.11.14 08.30  


 
 
 
 
25/13 Statusoversikt pr. september 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikta pr. september 2013 til orientering. 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalet vart orientert om at tilbakemelding på oppfølging av 
skulerapporten kom inn ein halv virkedag før møtet. Utvalet bestemte 
derfor å ha eit ekstramøte onsdag 9. oktober. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 


 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikta pr. september 2013 til 
orientering. 


 
 
26/13 Revisors uavhengighetserklæring 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar revisors uavhengighetserklæring for 2013 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar revisors uavhengighetserklæring for 2013 til 
orientering 
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27/13 Orientering om overordna revisjonsstrategi for rekneskapsåret 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet tar revisors framlegg til orientering. 
 


Møtebehandling 
Revisor Annebeth Melhus Mathiassen orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 


 Kontrollutvalet tar revisors framlegg til orientering. 
 
 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
1/13 Vedrørende besøk ved Bjerkreim kommune den 09.04.2013 
 
 
2/13 Kommunestyrets vedtak av selskapskontroll Interkommunalt Arkiv i 


Rogaland 
 
Referatsakene vart tatt til orientering. 
 
 
 
 
EVENTUELT 
Neste møte i kontrollutvalet vert onsdag den 9. oktober kl. 08.30. 
 
Sekretariatet sjekker vedtaket ang. oppfølging av barnevernsrapporten. 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
Leiarr av kontrollutvalget 
        Sekretær for kontrollutvalget 
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 Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Arkivkode : 217 


Saksnr. : 13/00121 


Kommunestyrets vedtak: Oppfølging av forvaltningsrevisjons- 
rapporten "Kvalitet i barnevernet" 


 


 


Kontrollutvalet ba på møtet den 9.09.2013 sekretariatet om å leggja fram kommunestyrets 


vedtak knytt til oppfølging av denne rapporten. 


 
Kontrollutvalget hadde fattet følgende vedtak i saken: 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av rapporten 
”Kvalitet i barnevernstjenesten” til orientering. 


 


Kontrollutvalet ser på kommunens tilbakemelding som lite konkret sett opp mot rapportens 
anbefalingar, og etterlyser ei meir aktiv holdning til dei problemstillingane som vert reist i 


rapporten. Det er heller ikkje gitt tilbakemelding på om det nå er samsvar mellom antall barn 


med tiltaksplan rapportert til Fylkesmannen og barn som faktisk har tiltaksplan.” 


 


 


Kommunestyret i Bjerkreim behandla denne saken i møte den 19.09.2012, sak 59/12. 


 
Karl Gjedrem sette frem følgjande forslag til vedtak: 


 


Kommunestyret tar rapporten til etterretning, og vil be barneverntjenesten se spesielt på 
første punkt i anbefalingen fra kontrollutvalget. 


 


Dette forslaget vart samrøystes vedtatt, og kommunestyret sitt vedtak vart derfor: 
 


Kommunestyret tar rapporten til etterretning, og vil be barneverntjenesten se spesielt på første 


punkt i anbefalingen fra kontrollutvalget  


 


 


 


 


 


 


 


 


Wencke Sissel Olsen 


Daglig leder 


 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje underskrift 








Bjerkreim kommune
Serviceavdelinga


  


Notat


Saksbehandlar: Referanse: Arkiv: Dato:


Ingunn Ognedal
Telefon: 51 20 11 99


13/9592 FE-040, TI-&58 02.10.2013


Oppfølging av politiske vedtak - LMT-utvalet - 1. halvår 2013


Møtedato / 
Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/
innvilget


Status:
Iverksett/
u. arbeid


Vidare oppfølging


04.02.2013


001/13 Godkjenning av møteprotokoll IOG 13/168-1 OK


002/13 Høring - forslag om hevet gangfelt fv 503 ved 
Risbakken 


KNO 12/296-3 Positiv 
uttale


Iverksatt Nei


003/13 Delegasjonssaker IOG 13/166-1 OK


004/13 Referatsaker IOG 13/167-1 OK


18.03.2013


005/13 Godkjenning av møteprotokoll IOG 13/324-1 OK


006/13 Klage frå IVAR om avslag på konsesjonssøknaden 
for kjøp av gnr. 52, bnr. 9 og 18 på Birkeland 


GSE 12/819-12 Opprettheld 
avslag


007/13 Delegasjonssaker IOG 13/322-1 OK


008/13 Referatsaker IOG 13/323-1 OK







Møtedato / 
Saksnr.


Sakstittel Saks-
beh.


Arkivsaknr. Avslag/


innvilget


Status:


Iverksett/


u. arbeid


Vidare oppfølging


27.05.2013


009/13 Godkjenning av møteprotokoll IOG 13/522-1 OK


010/13 Søknad om konsesjon ved overtaking av 
skogsområde - Røysland sør - gnr. 57, bnr. 9 


HPT 13/275-2 Avslag Ny søknad under 
behandling


Ny søknad under 
behandling


011/13 Vedrørende vegadresser i tilknytning til Buevegen AES 11/678-26 Nye/reviderte adresser 
er tildelt


012/13 Gammel brannbil KNO 13/475-4 Gitt bort Iverksatt Nei


013/13 Søknad om støtte frå næringsfondet til etablering av 
Moi Varmeservice AS 


GSE 13/440-2 OK Tilskot utbet.


014/13 Søknad om støtte til marknadsføring og dataprogram 
i s.m. eigarskiftet hjå Vikeså Trevarefabrikk AS 


GSE 13/437-2 OK


015/13 Delegasjonssaker IOG 13/520-1 OK


016/13 Referatsaker IOG 13/521-1 OK


27.06.2013


017/13 Godkjenning av møteprotokoll IOG 13/665-1 OK


018/13 Søknad frå Erlend Folkvord om konsesjon til kjøp av 
Brådli, gnr. 39, bnr. 4, 5 og 6 


GSE 13/648-2 OK


019/13 Delegasjonssaker IOG 13/663-1 OK








 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Bjerkreim kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


30.10.2013/RES 
År: 


2013 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


12.11.2013/BEM 
Side:  


1 av 2 


Sak:  


Prosjektmandat – Økonomistyring (oppfølgingsprosjekt) 


Bakgrunn 
Kontrollutvalget har bedt oss om et prosjektmandat som gjelder økonomistyring. I den anledning 


har kontrollutvalget spesifisert en rekke aktuelle problemstillinger for prosjektet. Disse er ivaretatt 


nedenfor.  


 


Rogaland Revisjon hadde i 2010/2011 et forvaltningsrevisjonsprosjekt om kommunens budsjettsty-


ring (rapport februar 2011) hvor vi vurderte internkontroll og risikohåndtering knyttet til økonomi-


styring og overholdelse av vedtatte driftsbudsjetter. Vi så herunder også på budsjettoverskridelser 


ved ansvarene/virksomhetene (perioden 2008-2010). Overskridelsene var på rundt 4 millioner kro-


ner årlig og skyldtes primært ekstra utgifter til ressurskrevende brukere ved pleie- og omsorgssekto-


ren.1 Overskridelsene ble i stor grad dekket opp av besparelser ved andre ansvar/virksomheter. Vi 


anbefalte i rapporten kommunen å sette enda mer fokus på budsjettstyring og risikovurderinger. 


 


I det foreliggende mandat ønsker kontrollutvalget å gå videre og mer detaljert inn på dette områ-


det.  


 


Formål 
Prosjektet skal gå gjennom kommunens økonomistyring for å vurdere om budsjetteringen er  realis-


tisk og om det blir foretatt nødvendig budsjettoppfølging.  


 


Problemstillinger 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil belyse følgende forhold: 


 Hvilke budsjetterings- og rapporteringsrutiner har kommunen etablert og hvordan praktiseres 


de?2 


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? 


 


                                                 
1 Dette gjelder omsorgstjenesten IBO (Pleie og omsorg 2). IBO er Interkommunalt bofellesskap i Egersund. Overskridelsene gjelder en bruker hvor 
utgiftene eksploderte. Kommunen har fra 2010 skilt dette ut for å lokalisere utgiftene og for at utgifter her ikke skulle influere på resten av Pleie- og 
omsorg.  
2 Denne problemstillingen var også med ved det forrige forvaltningsrevisjonsprosjektet. Det tas utgangspunkt i funnene derfra, men hvor nye forhold 
og andre endringer kommer med. De spesifiserte problemstillingene under er tatt fra kontrollutvalgets mandatbestilling. 
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Sak:  


Prosjektmandat – Økonomistyring (oppfølgingsprosjekt) 


Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurde-


re funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, 


autoritative kilder innenfor det reviderte området.  


 


Vi vil i utgangspunktet bruke følgende revisjonskriterier:  


 Lover og forskrifter knyttet til økonomiområdet 


o Administrasjonssjefen skal iht. kommunelovens § 23 påse at administrasjonen er gjenstand 


for betryggende kontroll, og har dermed det operasjonelle ansvaret for at interne styrings-


prosesser og kontroller er etablert og at de fungerer tilfredsstillende. 


o Bestemte lovregler om kommunens budsjettering og budsjettkontroll. (KL kapittel 8 samt de 


to forskriftene om kommunens budsjett og regnskap) 


 Reelle hensyn (vurderinger av hva som er rimelig, formålstjenlig eller lignende) 


 Kommunens egne dokumenter og vedtak om styringssystemer. 


 


Metodevalg  


Tilnærmingen vil basere seg på intervjuer med ledelsen og gjennomgang av dokumenter fra kom-


munen. Revisjonens erfaringer fra Bjerkreim og andre kommuner bringes også inn.  


 


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


settes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Ressursramme for prosjektplanleg-


ging, kartlegging, analyser og rapportering settes til 150  timer. 


 








 


INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS 


 


Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger 


Telefon: 51 50 12 83, Telefaks: 51 86 11 40, E post: epost@ikarogaland.no 
Bankgiro: 3201.39.02819 Orgnr.: 974 247 488 


PROTOKOLL 


 
Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, 


torsdag 21. mars 2013, Bergelandsgate 30, Stavanger 


 


 


TILSTEDE:  Terje Nysted (leder), Mentz von Erpecom Vikse, Henny Lillelid 


Bjerga, Jan A. Husebø, Møyfrid Johannessen, Lene Solhom 


Tamburstuen (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen 


(sekretær) 


 


MØTET SATT:   kl. 09.00 


 


SAKSLISTE 


 


Sak 01/13  Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 13. desember 2012  


Sak 02/13 Regnskap 2012  


Sak 03/13  Årsmelding 2012  


Sak 04/13  Budsjettforutsetninger og –rammer for 2014  


Sak 05/13  Økonomiplan for perioden 2014-2017  


Sak 06/13  Endring av selskapsavtalen 


Sak 07/13  Kurs- og konferanseplan for 2013  


Sak 08/13  Oppfølging av selskapskontroll  


Sak 09/13  Orienteringssaker:  


 Riksarkivets tilsyn med kommunal sektor 


 Resultat lokale lønnsforhandlinger med daglig leder 


 Representantskapsmøte 25. april 


Sak 10/13 Eventuelt: 


 Neste møte 


 
REFERAT 


 


Sak 01/13  Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 13. desember 2012 


  Innkalling og styrereferat ble godkjent uten merknader. 


    


Sak 02/13 Regnskap 2012 


Regnskapet ble godkjent uten merknader. Saken videresendes til 


representantskapet for endelig behandling. 


  


Sak 03/13  Årsmelding 2012  


Årsmeldingen ble godkjent uten merknader. Saken videresendes til 


representantskapet for endelig behandling. 


 


Sak 04/13  Budsjettforutsetninger og –rammer for 2014  


Administrasjonens forslag til budsjettforutsetninger og –rammer ble enstemmig 


vedtatt. Saken videresendes til representantskapet for endelig behandling. 
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Sak 05/13  Økonomiplan for perioden 2014-2017 


Administrasjonens forslag til økonomiplan ble enstemmig vedtatt. Saken 


videresendes til representantskapet for endelig behandling. 


  


Sak 06/13  Endring av selskapsavtalen 


Administrasjonens forslag til endring i selskapsavtalen ble enstemmig vedtatt. 


Saken videresendes til representantskapet for endelig behandling. 


 


Sak 07/13  Kurs- og konferanseplan for 2013  


  Kurs- og konferanseplanen ble tatt til orientering. 


 


Sak 08/13  Oppfølging av selskapskontroll 


Rapporten etter selskapskontrollen ble tatt til etterretning, og styret vedtok 


følgende oppfølgingsplan: 


 IKA søker Skatteetaten om skattefritak i løpet av 1. halvår i 2013 


 IKA vil utarbeide og iverksette et HMS-system i løpet av 2013 


 Valgt verneombud vil få opplæring i løpet av året og en instruks for 


verneombud vil bli utarbeidet i forbindelse med nytt HMS-system 


 I løpet av året vil det bli hentet inn tilbud på bank, regnskap og IT i 


samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. 


 Behovet for styreinstruks, skriftlig egenvurdering, styreansvarsforsikring 


og registrering i KS sitt styrevervregister vil bli behandlet av styret i løpet 


av høsten 2013. 


  


Sak 09/13  Orienteringssaker:  


 Riksarkivets tilsyn med kommunal sektor. E-post er sendt til kommunene, 


informasjon er også lagt ut på Arkivverkets hjemmeside. Frist for 


innrapportering er 1. april. 


 Resultat lokale lønnsforhandlinger med daglig leder: 5 prosent økning i 


lønnen fra 1. mai 2012. 


 Representantskapsmøte arrangeres den 25. april i Bergelandsgata 30 i 


Stavanger. Innkalling blir sendt ut senest fire uker før møtet. Tema for den 


faglige orienteringen er stemmerettsjubileet.  


 


Sak 10/13 Eventuelt: 


 Neste styremøte blir 27. august kl. 09.30 


 


 


MØTE HEVET:  kl. 10.20 


 


 


 


Sign.        Sign. 


Terje Nysted        Tor Ingve Johannessen 


styrets leder       styrets sekretær 
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KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 
 
Utvalg:  
Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 
5-2013 


Møtedato: 
09.10.2013 


Utvalgssaksnr.: 
28/13 - 28/13 


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


Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 


Andre tilstede: 
Ordfører Marton Skårland, Bjerkreim kommune 
Oppdragsansvarlig revisor Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 
 
 Side 


Saker til behandling 


28/13 13/00301-3 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjon 
vedr. skulemiljøet i Bjerkreim 1 


 
 
 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
 
 
 
28/13 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjon vedr. 
skulemiljøet i Bjerkreim 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av 
kommunestyrets vedtak til etterretning. 
Saksutredning og vedtak vert vidaresend kommunestyret i Bjerkreim iht vedtak. 
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Møtebehandling 
Kontrollutvalet sette fram følgjande forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar administrasjonens tilbakemelding på 
oppfølging av kommunestyrets vedtak til etterretning, med følgjande 
kommentarar: 


• Kontrollutvalet vil presisera at kommunestyrets vedtak  er endra av 
Fylkesmannen, jfr. vedtak av 04.04.2013.  


• Det kjem ikkje godt nok fram i tilbakemeldinga kva kommunen vil 
gjera for å byggja tillit, jfr. merknad i rapporten 


• Det kjem heller ikkje godt nok fram korleis kommunen vil gå fram for 
å knyta til seg ekstern kompetanse i vanskelige saker 


• Kontrollutvalet vil ha ein ny gjennomgang av kommunen sitt arbeid 
mot mobbing i 2015 


Saka vert vidaresendt Bjerkreim kommunestyre ihht vedtak.  
 


Votering 
Dette forslaget vart samrøystes vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar administrasjonens tilbakemelding på 
oppfølging av kommunestyrets vedtak til etterretning, med følgjande 
kommentarar: 


• Kontrollutvalet vil presisera at kommunestyrets vedtak  er endra av 
Fylkesmannen, jfr. vedtak av 04.04.2013.  


• Det kjem ikkje godt nok fram i tilbakemeldinga kva kommunen vil 
gjera for å byggja tillit, jfr. merknad i rapporten 


• Det kjem heller ikkje godt nok fram korleis kommunen vil gå fram for 
å knyta til seg ekstern kompetanse i vanskelige saker 


• Kontrollutvalet vil ha ein ny gjennomgang av kommunen sitt arbeid 
mot mobbing i 2015 


Saka vert vidaresendt Bjerkreim kommunestyre ihht vedtak.  
[Lagre]  
 
 
EVENTUELT 
Neste møte i kontrollutvalet vert flytta til måndag 25. november 2013. 
 
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 
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PROTOKOLL 


 
Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, 


tirsdag 27. august 2013, Bergelandsgate 30, Stavanger 


 


 


TILSTEDE:  Terje Nysted (leder), Jon Ola Syrstad, Henny Lillelid Bjerga, 


Møyfrid Johannessen, Lene Solhom Tamburstuen (ansattes 


representant) og Tor Ingve Johannessen (sekretær) 


 


FORFALL: Jan A. Husebø 


 


MØTET SATT:   kl. 09.30 


 


SAKSLISTE 


 


11/13 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 21. mars 


12/13 Halvårsregnskap 


13/13 Oppfølging av selskapskontroll - status 


14/13 Utarbeidelse av styreinstruks 


15/13 Registrering i styrevervregisteret til KS 


16/13 Rammer for lokale lønnsforhandling med rådgiverne 


17/13 Orienteringssaker: 


 Ombygging/rehabilitering av Bergelandsgata 30 – status. 


 E-post fra Nasjonalbiblioteket vedrørende Widerøe-flyfoto. 


 Endring av selskapsavtale/eierandel – brev sendt til eierne 14/8-13. 


 Deltakelse på Det Norske Arkivmøtet i Ålesund og KAI-konferansen i 


Balestrand. 


 Kurs i offentleglova/forvaltningsloven, elektronisk arkiv og 


kontaktkonferansen. 


18/13 Eventuelt: 


 Neste møte 


 
REFERAT 


 


Sak 11/13  Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 21. mars  


  Innkalling og styrereferat ble godkjent uten merknader. 


    


Sak 12/13 Halvårsregnskap 


Halvårsregnskapet ble godkjent uten merknader. 


 


Sak 13/13 Oppfølging av selskapskontroll – status 


 Arbeidet med å utarbeide et HMS-system er påbegynt: Et utvalg 


bestående av daglig leder, ansattes representant og verneombud har 


fordelt oppgavene mellom seg og et forslag til HMS-system vil bli 


presentert på styremøtet i desember. På dette møtet vil også behovet for 


skriftlig egenvurdering av styret og styreansvarsforsikring bli 


behandlet. 


 Søknad om skattefritak ble sendt til skatteetaten den 23. august. 
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 Anbud på bank, regnskap og IT vil bli hentet inn i løpet av høsten. 


 Utarbeidelse av styreinstruks og registrering styrevervregisteret til KS 


ble behandlet separat på møtet. 


 


Status på arbeidet med oppfølging av selskapskontrollen ble tatt til orientering.


   


Sak 14/13 Utarbeidelse av styreinstruks 


Administrasjonens forslag til styreinstruks ble godkjent med følgende 


endringer: 


 Andre setning i punkt 2.3 om ekstraordinære møter endres til: 


«Styreleder eller 2 styremedlemmer kan kreve at styret sammenkalles 


for å behandle en bestemt angitt sak.» 


 Tredje setning i punkt 2.6 om innkalling endres til: «Styrets 


varamedlemmer skal motta kopi av alle innkallinger.» 


 Siste setning i punkt 2.15 om protokoll endres til: «Kopi av protokoll 


skal sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer og eierne.» 


 


Sak 15/13 Registrering i styrevervregisteret til KS 


Styret vedtok å koble seg til styrevervregisteret til KS. Daglig leder er 


kontaktperson i forhold til KS og ansvarlig for registreringen. 


 


Sak 16/13 Rammer for lokale lønnsforhandling med rådgiverne 
Forhandlingene med rådgiverne skjer etter reglene i kapittel 5 i 


Hovedtariffavtalen. Forhandlingsresultatet legges frem for styret på neste 


styremøte. 


 


Sak 17/13 Orienteringssaker: 


 Ombygging/rehabilitering av Bergelandsgata 30 – status: Arbeidet 


begynner etter planen i løpet av høsten. 


 E-post fra Nasjonalbiblioteket vedrørende Widerøe-flyfoto: Daglig 


leder sendte en uttalelse til kommunene den 19. august om tilbudet fra 


Nasjonalbiblioteket.  


 Endring av selskapsavtale/eierandel – brev sendt til eierne 14. august. 


 Deltakelse på Det Norske Arkivmøtet i Ålesund og KAI-konferansen i 


Balestrand. 


 Kurs i offentleglova/forvaltningsloven, elektronisk arkiv og 


kontaktkonferansen.  


 Inger Messmer ansatt som ny statsarkivar fra 27. august. Hun kommer 


fra jobben som personalsjef ved Rogaland politidistrikt. 


 


Sak 18/13 Eventuelt: 


 Neste møte: torsdag 5. desember kl. 10.00. Etter møtet blir det julelunsj 


på Thon Hotel Maritim sammen med personalet. 


  


MØTE HEVET:  kl. 10.50 


 


 


Sign.        Sign. 


Terje Nysted        Tor Ingve Johannessen 


styrets leder       styrets sekretær 
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 Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00051 


Vedlegg - statusoversikt november 13 


Vedtekne prosjekt under arbeid/til behandling: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt  Vedtatt igangsett Estimert 


timeforbruk 
Status - antatt 
ferdigstild  til: 


Vedlikehald av kommunale bygg 15.04.2013 150 t Til behandling 
Økonomistyring   Til bestilling 
Selskapskontrollar    
Eigarskapskontroll av kommunen   Til bestilling 


    
 
  Andre saker: 


Sak/prosjekt Behandla  Status Merknader 
Overordna analyse 04.06.2012 Ferdigbehandla  


 
Oversikt over prosjekter behandla i kontrollutvalet som skal følgjast opp/er 
ferdigbehandla:: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Bestilt Behandla Oversendt 


kommunen 
Planlagt 
oppfølg 


 og svarfrist 


Status/dato for 
evt. purring 


Skulemiljøet i Bjerkreim 31.10.12 28.01.13 01.03.13 6 mnd etter kst. 
 


Vedtak i 
kommunestyret? 


            Selskapskontrollar      
Interkommunalt Arkiv IKS 16.04.2012 15.04.13 17.04.13 6 mnd etter kst Kun tilb.mld frå 


selskapet 
 
Ferdigbehandla prosjekt:: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Bestilt Oppfølging 


behandla 
Oversendt 


kommunen 
 Status/dato for 


evt. purring 
Skulemiljøet i Bjerkreim 31.10.12 09.10.13    
Anskaffelser 14.11.11.     
Barnevernstjenesten 22.11.2010 27.08.12   Ferdigbehandla 
Styringssystemer 12.04.2010 21.02.2011 22.02.2011 1. halvår 2012 Ikke vedtatt 


oppfølging i kst. 
Selskapskontrollar      
      
      
 
Click here to enter text. 
Click here to enter text. 





