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SVEIO KONTROLLUTVAL 
 

 

PROTOKOLL 

 

Tysdag 28. januar 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. 19.30 

  

MØTANDE MEDLEMMER: Håkon J. Skimmeland (Ap), Oddbjørg 

Hovland (MDG/SV), Kristi Henden 

Tveitaskog (Sp)  og Andreas Bårtvedt (H) 

  

MØTANDE VARAMEDLEMMER: Bjørnar Økland (MDG/SV)  

  

FORFALL: Tor Røkenes (V)    

  

FRÅ SEKRETARIATET MØTTE: Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, 

 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 

  

FRÅ REVISJONEN MØTTE: Forvaltningsrevisor Ingvill Strand, KPMG AS  

  

ANDRE SOM MØTTE: Rådmann Bjarne A. Martinsen  

  

MERKNADER TIL INNKALLING:  Ingen 

  

MERKNADER TIL SAKLISTE: Ingen  

      

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA: 

 
SAK 1/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 19.11.13 

 

Sekretariatet si innstilling: 

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 19.11.13 blir godkjent slik han ligg føre. 

 

Handsaming i kontrollutvalet 28.01.14: 

Utvalet hadde ingen merknader. 

 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.01.14: 

 

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 19.11.13 blir godkjent slik han føre. 
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SAK 2/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER  28.01.14 

 

1. Kom.styrevedtak 16.12.13, sak 85 – Forvaltn. rapport – budsjett- og økon.styring 

2. Kom.styrevedtak 16.12.13, sak 98 - Økonomiplan 2014 -2017 

3. Budsjett 2014 – ansvarsområde 1010 – kontroll og tilsyn 

4. Årsrapport for 2013 - skatteoppkrevjaren i Sveio kommune 

5. Skatterekneskapen 2013 

6. Statusoversikt januar 2014 

 

Handsaming i kontrollutvalet 28.01.14: 

Leiar gjekk gjennom sakene. Rådmannen supplerte. Han informerte om at det er gjeve 

signaler om det i nytt inntektssystem kan kome ei auke i tilskotet til vekstkommunar på 

kostnad av distriktskommunar. Dette vil kome Sveio til gode. Utvalet merka seg at 

kommunen har 14 mill. kr i sum restanse inkl. div. krav og ønskte å vite om dette var svært 

høgt samanlikna med andre kommunar. Sekretær sjekkar dette. 

 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.01.14: 

 

Kontrollutvalet tar referatsakene 1-6 til orientering.  

 

SAK 3/14 UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT FOR FORVALTNINGSREVISJON 

- SPESIALUNDERVISNING 

 

Sekretariatet si innstilling: 

Sveio kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt om spesialundervisning med  

følgjande formål:…………………………………………………….. og 

aktuelle problemstillingar………………………………………………., og elles i tråd med 

det utkast til prosjektmandat som ligg føre frå KPMG AS. 

 

Ramma for prosjektet vert sett til maksimalt 200 timer.  

 

Handsaming i kontrollutvalet 28.01.14: 

Leiar innleia. Revisor Ingvill Strand, KPMG gjekk igjennom utkast til prosjektmandat, her 

under bakgrunn for prosjektet, dei ulike alternativ til formål og problemstillingar, metode og 

forventa tidsbruk. Utvalet drøfta kva dei ønskte å få fram og målet med prosjektet.  

Utvalet slutta seg til revisor si tilråding om å leggje fokus på ei årsaksanalyse, men dei ønskte 

også at ei kartlegging med nøkkeldata vart lagt fram for utvalet til neste møte.  

 

Rådmannen trakk fram det interkommunale samarbeidsprosjektet «Haugalandsløftet» som 

jobbar for få ned talet på spesialundervisning i regionen. Utvalet meinte det kunne vere nyttig 

å høyre meir om prosjektet og ønskte å invitere prosjektleiar og kommunalsjef for oppvekst 

og kultur til neste møte. 

Utvalet var samd om at prosjektet burde skifte namn til «spesialpedagogiske tiltak» og 

omhandle både skule og barnehage.  

Vidare ønsket utvalet at det blei tatt inn i prosjektet ein faktadel med samanlikning av 

omfanget over tid og med andre samanliknbare kommunar. Revisor meinte det skulle gå greitt 

med omsyn til tidsbruk og framdriftsplan. 

 

Utvalet slutta seg til framlegg til vedtak slik dei blei samde om i møtet. 
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Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.01.14: 

 

Sveio kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet om spesialpedagogiske tiltak i 

skule og barnehage med formål å identifisere de viktigaste årsakene til at omfanget av 

spesialundervisning i Sveio kommune er så høgt som det er. 

 

Ønska problemstillingar er å:  

1. kartlegge bruken av sosialpedagogiske tiltak (kven mottar, dei vanlegaste grunn-

gjevingane for at born/elevar får til tilbod m.m), 

2. finne dei viktigaste/meste sentrale årsakene til at talet på timar er høgt,  

3. samanlikne omfanget med seg sjølv over tid og med andre, samanliknbare kommunar 

og 

elles i tråd med det utkast til prosjektmandat som ligg føre frå KPMG AS. 

 

Rammen for prosjektet vert sett til maksimalt 200 timer.  

 

Kontrollutvalet ønskjer til neste møte 29.04.14 at revisor legg fram ei utgreiing om 

problemstilling 3 som del av prosjektet før intervjua vert starta opp. 

 

Sveio kontrollutval inviterer prosjektleiar av Haugalandsløftet og kommunalsjef for oppvekst 

og kultur til neste møte for å orientere og svare på spørsmål knytte til forvaltnings-

revisjonsprosjektet om spesialpedagogiske tiltak i Sveio kommune. 

 

SAK 4/14 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING 2013 

 

Sekretariatet si innstilling: 

Kontrollutvalet i Sveio godkjenner årsmelding for 2013. 

Sveio kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2013 til orientering.  

 

Handsaming i kontrollutvalet 28.01.14: 

Sekretær viste til utsendt rekneskapstal for revisjon. Utvalet hadde elles ingen merknader til 

utkastet.  

 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.01.14: 

Kontrollutvalet i Sveio godkjenner årsmelding for 2013. 

 

og innstilling til kommunestyret: 

 

Sveio kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2013 til orientering. 

 

EVENTUELT 

 

Oppfølging av selskapskontroll i SIM IKS 

Leiar etterlyste kva som hadde blitt gjort etter at sak 102/12 om rapport etter selskapskontroll 

i SIM IKS var oppe i kommunestyret 22.10.12. Revisor sine tilrådingar var delt inn i 

tilrådingar retta mot selskapets styre/representantskap og kommunane som eigar. For 

kommunane var det lista opp sju tilrådingar. Rådmannen ville sjekke opp status til neste møte. 
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Neste møte  

Neste møte er sett til 29. april kl. 18.00. Handsaming av årsrekneskapen vil stå i fokus. 

Revisjonsmeldinga bør vere klar før påske og det vil seie at økonomavdelinga må gjere sitt til 

å få all dokumentasjon på plass. Vidare handsaming vil vere formannskapet 5. mai og 

kommunestyret 19. mai.  

 

I tillegg vil revisor legge fram delprosjekt knytte til spes.ped.-prosjektet og prosjektleiar for 

Haugalandsløftet vil bli invitert til å orientere. 

 

 

Sveio/Aksdal, 28. januar 2014 

 

 

 

Håkon J. Skimmeland       Toril Hallsjø  

kontrollutvalsleiar (sign.)       utvalssekretær 


