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HAUGESUND KONTROLLUTVALG 
 

PROTOKOLL 
 

Tirsdag 24. januar 2017 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets 

leder Gudvin Selsås.  

 

MØTESTED: Haugesund Rådhus, formannskapssalen 

  

MØTESTART/MØTESLUTT: Kl. 08.00 – kl. 09.50 

  

MØTENDE MEDLEMMER: Gudvin Selsås (H), Heidi Kolstø (H), Lise Haukås (SV) 

Thorleif Thormodsen (H), Svein Skrunes (Krf),  

Karin Westerlund (Ap) og Svein Inge Huseby (Frp) 

  

MØTENDE VARAMEDLEMMER: 

 

FORFALL: 

 

Ingen 

 

Ingen 

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Rådgiver Odd Gunnar Høie, 

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 

  

FRA REVISJONEN MØTTE: 

 

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 

 

 

 

 

 

Revisor Roald Stakland fra KPMG AS 

 

Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen, kommunaldirektør 

Tore Haaland, kommunaldirektør John Arne Ulland, 

barnehagesjef Elisabeth Nygaard, driftssjef Olav 

Heimdal og seksjonsleder Torill Steinsvik møtte i sak 3 

(kl. 08.00-09.40)  

 

  

MERKNADER TIL INNKALLING:  Ingen 

  

MERKNADER TIL SAKLISTE: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen:  

3, 1, 2, 4 og Eventuelt 

 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 

SAK 01/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 29.11.16 
 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.11.16 godkjennes. 

 

Behandling i kontrollutvalget 24.01.17: 

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen. 

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.01.17: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.11.16 godkjennes. 
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SAK 02/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 24.01.17 
 

1. Statusrapport pr. januar 2017 

2. NKRF-konferansen 1. - 2. februar – Lise Haukås er påmeldt 

3. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2017 

4. Protokoll fra representantskapsmøte i HIM 01.12.16 

5. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 16.12.16 

6. Informasjonsskriv 8/2016 fra NKRFs revisjonskomité 

 

Behandling i kontrollutvalget 24.01.17: 

Leder gjorde kort rede for referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.01.17: 

 

Referatsakene 1 – 7 blir tatt til orientering.  

 

 

SAK 03/17 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – ENHET FOR  

  TEKNISK DRIFT OG ENHET FOR OPPVEKST  
  

Sekretariatets innstilling: 

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av VAR-området og barnehagesektoren 

til orientering.  

 

Behandling i kontrollutvalget 24.01.17: 

Enhet for oppvekst ved barnehagesjef Nygaard orienterte om barnehagesektoren. Rådmannen og 

kommunalsjef Haaland supplerte og svarte på spørsmål underveis.   

 

Barnehageloven og forskrifter regulerer kommunens ansvar. Kommunen har ansvar for å sikre et 

tilbud om barnehageplass til alle barn.  

 

Haugesund har 5 kommunale og 29 private barnehager. Det går 1910 barn i barnehagene og det 

er en ledig kapasitet på ca. 156 plasser. I tillegg er det ca. 50 barn bosatt i Haugesund som går i 

barnehager i nærliggende kommuner.  

 

Barnehagesjefen orienterte om hvordan barnehagesektoren er finansiert. Tilskuddet til 

barnehagene er tredelt, det er driftstilskudd, administrasjonskostnader og kapitaltilskudd.  

Barnehagebruksplan var et riktig redskap for videre planlegging og målsettinger.  

 

Utregning av kostnader for barnehageplasser blir gjort i et regneark som blir distribuert til alle 

barnehageeiere via PBL (Private Barnehagers Landsforbund).  

 

Medlemmene hadde spørsmål om blant annet tap av inntekter når barn går i barnehager i 

nabokommunene, og størrelsen på dette tapet, hva om det kun hadde vært private barnehager, 

kostnadene i Haugesund sammenlignet med andre byer og forskjellen mellom kostnadene i 

Haugesund og Karmøy.  
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Enhet for teknisk drift ved driftssjef Heimdal og seksjonsleder Steinsvik orienterte om VA(R)-

området. Sammen med rådmannen svarte de på spørsmål underveis.  

 

Etter omorganisering i 2015 er nå idrett en del av teknisk enhet, som også er navnet på enheten.  

Ny organisasjonsmodell begynte å gjelde fra 01.09.16. Det er 103 ansatte og de fleste er 

lokalisert på Årabrot.  

Det har blitt gjort store investeringer i vannverket fra 1975 og frem til i dag for å sikre rent 

drikkevann. Nytt renseanlegg for kloakk er bygd på Årabrot og alle kloakkutslipp er fjernet fra 

Smedasundet og Karmsundet.  

 

Mye av ledningsnettet er av eldre dato og for å redusere lekkasjer og svinn er det viktig med 

kontinuerlig utskrift av gamle rør. Alle kostnader innenfor VA-sektoren er etter 

selvkostprinsippet.  

 

Ny hovedplan for vann og avløp 2018 – 2021 er under utarbeidelse og vil komme til politisk 

behandling i løpet av 2017.  

 

Medlemmene hadde spørsmål om blant annet om selvkostregnskapet for VA, og 

forholdet/fordeling til resten av sektoren, tilskudd/deling av utbyggingskostnader med Karmøy, 

standarden på ledningsnettet, kostnader ved utskifting av rør og om det er åpne eller lukket 

rørsystem i avløpstunnellene.  

 

Utvalgsleder takket for grundige orienteringer og konkluderte med at utvalget hadde fått bedre 

innsikt i saksfeltene.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.01.17: 

 

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av VA(R)-området og 

barnehagesektoren til orientering.  

 

SAK 04/17 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2016 
 

Sekretariatets innstilling: 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 godkjennes.  

 

Og innstilling til bystyret: 
 

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. 

 

Behandling i kontrollutvalget 24.01.17: 

Utvalget var fornøyd med forslaget til årsmelding og sluttet seg til innholdet.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.01.17: 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 godkjennes.  

 

Og innstilling til bystyret: 
 

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. 
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EVENTUELT 
Orientering fra kommunale selskaper 

Utvalget sluttet seg til forslaget fra leder om å invitere HIM IKS til å orientere i møtet 13.06.17, 

jfr. sak 42/16 – plan for orientering om enhetene og kommunale selskaper.   

 

 
Neste møte: tirsdag 14.03.17, kl. 08.00 

Foreløpige saker: orientering om organisasjon og stab v/rådmannen, oppfølging av rapport om 

«Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever».  

 

 

 

Haugesund/Aksdal, 24.01.17 

 

 

 

Gudvin Selsås        Odd Gunnar Høie 

Kontrollutvalgsleder        Utvalgssekretær 

 

 

 

 


