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KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 
 

 

PROTOKOLL 

 

Onsdag 28. august 2019 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse 

av utvalgets leder Einar R. Endresen.   

 

MØTESTED: Karmøy Rådhus, rom 307 

  

MØTESTART/MØTESLUTT: kl. 17.30 – kl. 19.20  

  

MØTENDE MEDLEMMER: Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), 

Per Inge Sjurseth (FrP), Solrun Gjerdevik (V) og 

Øyvind Meistad (Krf)  

  

MØTENDE VARAMEDLEM: Ingen  

  

FORFALL: Brit Astrid Grønning (H), Wenche Lindtner (Sp) og 

1. og 2.varamedlem (Sp)  

  

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, 

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 

  

FRA REVISJONEN MØTTE: Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS 

  

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Rådmann Vibeke Vikse Johnsen 

Rektor Kari Eliassen Hauge og 

skolesjef Lars Inge Stakland i sak 28/19 

Oppvekst/kultursjef Bjørn Andersen t.om sak 29/19 

  

MERKNADER TIL INNKALLING:  Høyres 1. varamedlem var ikke blitt varslet rett  

  

MERKNADER TIL SAKSLISTE: Ingen  

 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 

SAK 27/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 19.06.19 

 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 19.06.19 godkjennes. 

 

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19: 

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.  

 

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19: 

 

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 19.06.19 godkjennes. 
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SAK 28/19 ORIENTERING – KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 
 

Sekretariatets innstilling: 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rektor v/ Karmøy Voksenopplæringssenter sin 

redegjørelse om tilbudet til nyankomne flyktninger og innvandrere til orientering.  

 

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19: 

Rektor Kari Eliassen Hauge viste foto av lokalene på Bygnes og organisasjonskart over 

skolens virksomhet. Skolen har eksistert siden 1988. De har stor spredning i alder og gir i dag 

tilbud til ca. 175 elever.  

 

Etter ønske fra utvalget fokuserte hun på tilbudet til nyankomne flykninger og innvandrere. 

Denne gruppen har lovbestemte rettigheter etter introduksjonslov og opplæringslov, men det 

følger også plikter med tilbudet. Deltakere i introduksjonsprogrammet skal ha et fulltidstilbud 

(også i skolens ferier) og det skal lages individuelle planer (IP) etter grundig kartlegging. Alle 

har plikt til å gjennomføre 600 timer innen tre år etter bosetting, men de fleste må ha flere 

timer, som det må søkes om (maks. 3000 t.) og gjennomført innen fem år. De største gruppene 

nå var fra Syria, Eritrea, Somalia og Afghanistan. Antall nasjonaliteter varierte fra 25 til 35 

ulike land/språk og stor spredning i utdanningsnivå.  

De har godt samarbeid med flyktningteamet, NAV, ASKI, kommunens etater og 

nabokommuner til hjelp til språktrening, arbeidspraksis og annen kompetanseheving. 

 

Regjeringen la i fjor fram ny integreringsstrategi hvor det legges opp til mer standardisering i 

kommunene og nye kurs som «foreldrerollen» og «livsmestring». Ny lov er nå sendt ut på 

høring, hvor bla. norsknivået er foreslått hevet for å kunne bli innvilget statsborgerskap. 

Senteret er valgt ut til å være med i et statlig prosjekt om «Arbeidsrettet norskopplæring» med 

15 deltakere og et annet prosjekt om «Modulstrukturert opplæring». De gjennomfører norsk-

prøver fire ganger i året. I 2018 var 83 % i arbeid eller utdanning. Hun viste bilder og 

eksempler på tidligere elever som hadde fått seg jobb.  

 

Hun viste til positive tilbakemeldinger på elevundersøkelser og elevråd holdes en gang i 

måneden. I vår hadde fylkesmannen tilsyn og rapporten gir to pålegg som de lett skal kunne 

følge opp. Utfordringer framover var uforutsigbarhet mht. elevtall og flere kommunale 

språkpraksisplasser. 

 

Utvalget hadde noen spørsmål som ble besvart. Utvalgsleder takket for presentasjonen. 

 

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19: 

 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rektor v/Karmøy Voksenopplæringssenter sin 

redegjørelse om tilbudet til nyankomne flyktninger og innvandrere til orientering.  

 

SAK 29/19 AREAL- OG BEMANNINGSNORMEN I KOMMUNALE 

BARNEHAGER OG BEREGNING AV TILSKUDD TIL PRIVATE 

BARNEHAGER  
 

Sekretariatets innstilling: 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens redegjørelse om areal- og 

bemanningsnorm i kommunale barnehager og beregning av tilskudd til private barnehager til 

orientering.  
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Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19: 

Utvalgsleder innledet om bakgrunn for saken. Han var fornøyd med tilbakemeldingen. 

Redegjørelsen gir et tilfredsstillende bilde av hvordan kommunen beregner areal og 

bemanning og viser at kommunen etterstreber å følge lovverk. Utvalget sluttet seg til dette. 

 

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19: 

 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens redegjørelse om areal- og 

bemanningsnorm i kommunale barnehager og beregning av tilskudd til private barnehager til 

orientering.  

 

SAK 30/19 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2019 
 

Sekretariatets innstilling: 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæring av 

09.07.19 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering. 

 

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19: 

Utvalget hadde ingen merknader.  

 

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19:  

 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 

09.07.19 fra oppdrags-ansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering. 

 

SAK 31/19 BUDSJETT FOR 2020 – KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN - 

UTVALGETS FORSLAG 
 

Sekretariatets innstilling: 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg fremmer forslag om budsjett for kontrollarbeidet i 

Karmøy kommune med en totalramme på kr 1 717 000 eks. mva for 2020 fordelt 

følgende: 

 

Kontroll- og kvalitetsutvalget  kr 213 000 

Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS) kr 389 000 

Kjøp av revisjonstjenester (KPMG AS) kr 1 115 000 

 

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19:  

Utvalget hadde ingen merknader til budsjettforslaget.  

 

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19 og innstilling til 

kommunestyret: 

 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg fremmer forslag om budsjett for kontrollarbeidet i 

Karmøy kommune med en totalramme på kr 1 717 000 eks. mva for 2020 fordelt 

følgende: 

 

Kontroll- og kvalitetsutvalget  kr 213 000 

Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS) kr 389 000 

Kjøp av revisjonstjenester (KPMG AS) kr 1 115 000 
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SAK 32/19 EVALUERING AV KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS 

ARBEID I INNEVÆRENDE PERIODE 2015-2019 – 2. GANG 

 

Sekretariatets innstilling: 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber sekretariatet oppsummere innspillene fra 

medlemmene og legge frem ny sak om «Evaluering av kontrollutvalget sitt arbeid i 

inneværende periode 2015-2019» til møtet 25. september. 

 

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19: 

Utvalget gikk igjennom spørsmålene i skjemaet og kom med kommentarer. Sekretær noterte, 

men ønsket flere skriftlige innspill fra medlemmene. Til nå har to av syv medlemmer gitt 

tilbakemelding. 

 

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19: 

 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber sekretariatet oppsummere innspillene fra 

medlemmene og legge frem ny sak om «Evaluering av kontrollutvalget sitt arbeid i 

inneværende periode 2015-2019» til møtet 25. september. 

 

 

SAK 33/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.08.19 

  

47. Statusoversikt pr. august 2019 

48. Kommunestyrevedtak 01.07.19, sak 75/19 – revisjonsavtalen – bruk av opsjon 

49. Kommunestyrevedtak 01.07.19, sak 76/19 – oppfølging av rapport «Kvalitet i barnehage» 

50. Kommunestyrevedtak 01.07.19, sak 77/19 – rapport «Ivaretakelse av oppg. Samhandl.» 

51. Kommunestyrevedtak 01.07.19, sak 78/19 – oppfølging av selskapskontroll KH IKS  

52. Bekymringsmelding fra John Håland om miljø- og faunakriminialitet m/vedlegg 

53. Foreløpig svar av 02.07.19 til Håland 

54. Oppslag i Hgsds Avis og 08.07 og 09.07.19 om sak i utvalget 19.06.19 

55. Innlegg i Hgsds Avis 11.07.19 fra utvalgsleder om presseoppslag 

56. Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 – brev fra FKT 01.07.19 

57. Fylkesmannens endelige tilsynsrapport – IP for deltakere i introduksjonsprogram  

58. Oppfølging av møteprotokoller/sakskart: 
Kommunestyret       01.07.19 

Formannskapet     26.08.19 

 

Sekretariatets innstilling: 

Referatsakene 47 - 58 blir tatt til orientering.  

 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be rådmannen komme med skriftlig tilbakemelding 

om utleie og bruk av eiendommer ved Sund til neste møte 25.09.19, samt møte for å svare på 

spørsmål. 

 

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19: 

Utvalgssekretær orienterte om status. Utvalget ga tilslutning til at sekretariatet legger fram en 

sak til neste møte om valg av nytt prosjekt. Utvalgsleder kom med kommentarer knyttet til 

presseoppslag.  
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Til pkt. 52 sluttet utvalget seg til innstilingen om en tilbakemelding fra administrasjonen før 

utvalget tok standpunkt til videre saksgang.  

 

Utvalget hadde ingen øvrige merknader eller til protokoller/sakskart.  

 

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.08.19: 

 

Referatsakene 47 - 58 blir tatt til orientering.  

 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be rådmannen komme med skriftlig tilbakemelding om 

utleie og bruk av eiendommer ved Sund til neste møte 25.09.19, samt møte for å svare på 

spørsmål. 

 

Eventuelt 
Ingen saker ble meldt. 

 

Neste møte 

Etter vedtatt møteplan er neste møte onsdag 25. september kl.17.30 og siste møte i denne 

valgperioden.  

 

Saker: orientering om Haugaland Næringspark AS og forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Personvern». 

 

Karmøy, 28. august 2019 

 

 

 

Einar R. Endresen (sign.)     Toril Hallsjø (sign.) 

leder                                          utvalgssekretær 


