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SVEIO KONTROLLUTVAL 
 

 

PROTOKOLL 

 

Tysdag 25. november 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av 

utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.  

 

MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus 

  

MØTESTART/-SLUTT:                                                  kl.18.00 – kl. 19.45 

  

MØTANDE MEDLEMMER: Håkon J. Skimmeland (Ap), Kristi Henden 

Tveitaskog (Sp), Tor Røkenes (V), Oddbjørg 

Hovland (MDG/SV) og  

  

MØTANDE VARAMEDLEMMER: Ingen 

  

FORFALL: Andreas Bårtvedt (H) og varamedlem Kåre 

Ekrene (H) 

  

FRÅ SEKRETARIATET MØTTE: Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, 

 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 

  

FRÅ REVISJONEN MØTTE: Revisor Randi Torbjørnsen, KPMG AS  

  

ANDRE SOM MØTTE: Rådmann Bjarne A. Martinsen i sak 30/14 

  

MERKNADER TIL INNKALLING:  Ingen 

  

MERKNADER TIL SAKLISTE:  Sak 30/14 blei  flytta fram som fyrste sak.   

      

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA: 

 
SAK 27/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 23.09.14 

 

Sekretariatet si innstilling: 

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 11.06.14 blir godkjent slik han ligg føre. 

 

Handsaming i kontrollutvalet 25.11.14: 

Utvalet hadde ingen merknader. 

 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.11.14: 

 

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 23.09.14 blir godkjent slik han føre. 
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SAK 28/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.11.14 

 

25. Statusoversikt november 2014 

26. Komm. styrevedtak 03.11.14, sak 72/14 – Reglementet for Sveio kontrollutval 

27. Komm. styrevedtak 03.11.14, sak 73/14 – Forvaltningsrev. rapport – spes.ped. tiltak 

28. Komm. styrevedtak 03.11.14, sak 74/14 – Revisjonsavtalen – bruk av opsjon 

29. TBU: 1,75 prosent – artikkel frå Kommunal Rapport 17.11.14 

30. Oppsummering frå konferansen til Forum for kontrollutval i Rogaland 

 

Handsaming i kontrollutvalet 25.11.14: 

Leiar og utvalssekretær gjekk gjennom sakene. Leiar ønskte årspapira til Forum for 

kontrollutval i Rogaland vert sendt utvalet. 

 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.11.14: 

 

Kontrollutvalet tar referatsakene 25-30 til orientering.  

 

SAK 29/14 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2014 

 

Sekretariatet si innstilling: 

Sveio kontrollutval tar revisor sin presentasjon av revisjonsplan for rekneskapsåret 2014 til 

orientering. 

 

Handsaming i kontrollutvalet 25.11.14: 

Revisor gjekk i gjennom planen. Interimsrevisjonen var i september. Område som det er 

særleg fokus på er innkjøp, løn og pensjon. Elles hadde ho ingen spesielt å melde. Utvalet 

hadde ingen merknader. 

 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.11.14: 

 

Sveio kontrollutval tar revisor sin presentasjon av revisjonsplan for rekneskapsåret 2014 til 

orientering. 

 

SAK 30/14 SVEIO KOMMUNES BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 

– RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG 

 

Sekretariatet si innstilling: 

Kontrollutvalet tar budsjettframlegget til Sveio kommune sitt budsjett 2015 og økonomiplan 

2015-2018 til orientering. 

  

Handsaming i kontrollutvalet 25.11.14: 

Rådmannen orienterte om hovudtrekka i framlegget, som blei presentert 3. november. 

Kommunen har hatt sterk befolkningsvekst og forventar fortsatt vekst. Investeringsnivået vil 

nå ligge på 23 mill. kr, mot tidligare 100 mill., med spesiell satsing på 1)Ekrene næringspark, 

2)Sveioåsen bustadfelt og 3)Sveio skule. Driftsbudsjettet har 415, 2 mill. i inntekt og 402,8 

mill. på utgiftssida.  
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Til fordeling til drift: 286 mill. kr. Det er sett av til saman 4 mill. til premiefond og driftsfond. 

Netto driftsresultat utgjer 2,3 %. Formannskapet skal ha framlegget til handsaming 1. 

desember og kommunestyret 12. desember. Av andre sak blei lokalisering av Vikingland, 

næringsutvikling og kommunereforma nemnd som viktige saker. Rådmann svara på spørsmål.  

 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.11.14: 

 

Kontrollutvalet tar budsjettframlegget til Sveio kommune sitt budsjett 2013 og økonomiplan 

2013-2016 til orientering. 

 

SAK 31/14 VAL AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FOR LEVERING 

2015 

 

Sekretariatet si innstilling: 

Sveio kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på 

forvaltningsrevisjonsprosjektet ”xxxxx” til fyrste møte i 2015. 

 

Handsaming i kontrollutvalet 25.11.14: 

Utvalsleiar innleia. Han viste til aktuelle prosjekt i vedtatt plan og at det var mogeleg å velje 

andre tema. Kristi Henden Tveitaskog viste til at ho hadde blitt kontakta av folk som ikkje 

hadde fått svar på brev dei hadde sendt til kommunen eller at det hadde tatt svært lang tid, og 

meinte dette var det svært viktig å få undersøkt. Leiar viste til at det finnast lovreglar i 

forvaltningslova om førebels svar.  

 

Utvalet vart samd i at dette var eit aktuelt tema for forvaltningsrevisjon, der ein rapport kunne 

gje grobotn for å gjere kommunen betre. Det blei peika på stort press på enkelte 

sakshandsamarar eller fåkunne kunne vere grunn for lågt servicenivå i liten kommune kontra 

ein stor kommune. Utvalet drøfta ordlyden på prosjektet og blei samd i «Sakshandsaming, 

service og haldningar i Sveio kommune». 

 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.11.14: 

 

Sveio kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på 

forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Sakshandsaming, service og haldningar i Sveio kommune” 

til fyrste møte i 2015. 

 

SAK 32/14 MØTEPLAN FOR 2015 

 

Sekretariatet si innstilling: 

Kontrollutvalet i Sveio vedtar følgjande møteplan for 2015: 

 

tysdag 27.01, 28.04, 16.06, 08.09, 24.11 kl. 18.00. 

 

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt. 

 

Handsaming i kontrollutvalet 25.11.14:  

Utvalsleiar sette fram ønske om å flytte fyrste møte. Utvalet blei samd om ny dato. 

Utvalssekretær skulle undersøke om det ikkje kolliderte med andre møte , evt. Då flyttes 

møtet til måndag. Utvalet hadde elles ingen merknader. 



Møte nr. 5/14 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 4  

 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.11.14: 

 

Kontrollutvalet i Sveio vedtar følgjande møteplan for 2015: 

 

tysdag 10.02, 28.04, 16.06, 08.09 og 24.11 kl. 18.00. 

 

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt. 

 

EVENTUELT 

 

Ingen saker var meldt eller tatt opp i møtet. 

 

Neste møte: 10. februar kl. 18.00.  

 

Sveio/Aksdal, 25. november 2014 

 

 

 

Håkon J. Skimmeland (sign.)      Toril Hallsjø (sign.)  

kontrollutvalsleiar       utvalssekretær 

 


