
Møte nr. 2/21 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 

TYSVÆR KONTROLLUTVAL 

MØTEINNKALLING 

Dato: tysdag 18. mai 2020  
Tid: kl. 18.00   
Sted: Møteportalen Teams 

Forfall meldes til: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50 eller 
tlf. 95 98 69 79 /sms/ e-post: post@kontrollutvalgene.no 

Grunna smittevernomsyn vert det lagt opp til digitalt møte. Lenke vil bli sendt ut frå politisk sekretariat 
same dag som møtet vert heldt til dei aktuelle og interesserte. 

Medlem som må melde forfall eller meiner seg ugild, må gje melding om dette så tidleg som 
råd er. Varamedlemmer vil bli innkalla særskilt. Saker merka Ikkje offentleg - jf. off.l., blir berre 
sendt internt. Sakskart vil bli lagt ut på kommunen si nettside www.tysver.kommune.no og på 
www.kontrollutvalgene.no 

Saksliste: 

 8/21 Godkjenning av protokoll frå møtet 02.02.21 

 9/21  Orientering frå administrasjonen – kommunalsjef helse og mestring 

10/21 Kontrollutvalet sin uttale -Tysvær kommune sin årsrekneskap og årsmelding 2020  

11/21 Prosjektmandat - forvaltningsrevisjonsprosjekt - «Effektivisering» 

12/21 Referat- og orienteringssaker 18.05.21 

Eventuelt 

Aksdal, 11.05.21 

Ola S. Apeland (sign.)     Toril Hallsjø (sign.) 
utvalsleiar    dagleg leiar/utvalssekretær 

Kopi:  Ordførar (møte- og talerett) 
Revisor (møte- og talerett) 
Rådmann (invitert) 
Varamedlemmer (til orientering) 
Presse/publikum 
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TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 av 1 

SAKSGANG 
Utval Møtedato Saksnr 

Kontrollutvalet 18.05.21 8/21 

Saksansvarleg: Arkivkode: Arkivsak: 
Toril Hallsjø 033 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 02.02.21 

Sekretariatet sitt forslag til vedtak: 

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 02.02.21 blir godkjent slik han ligg føre. 

Vedlegg: Protokoll fra møtet 02.02.21 

Saksorientering: 

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 02.02.21 følgjer vedlagt.  

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og er oversendt 
kommunen, utvalet og andre aktuelle slik han ligg føre. Det er ikkje kommet merknader til 
vedlagt protokoll. 

Protokollen godkjennast formelt i dette møtet, og utvalsleiar vil så signere protokollen.  

Aksdal, 10.05.21 

Toril Hallsjø (sign.) 
Dagleg leiar/utvalssekretær 
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Møte nr. 1/21 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 1  

TYSVÆR KONTROLLUTVAL 
 

PROTOKOLL 

 
Tysdag 2. februar 2021 blei det halde digitalt møte i Tysvær kontrollutval under leiing av 
utvalsleiar Ola S. Apeland. 
 
MØTESTAD: Teamsmøte 
  
MØTESTART/-SLUTT:                                                  kl. 18.00 – kl. 19.15  
  
MØTANDE MEDLEMMER: Ola S. Apeland (H), Marit Hølland Gjedrem (Sp), 

og Emly Årvik (A)  
  
MØTANDE VARAMEDLEMMER Lars Birger Baustad (FrP) og Jorunn Stava (H) 
  
FORFALL:  Karsten A. Larsen (FrP) og Svein Terje Brekke 

(KrF) 
  
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE: Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, 
 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 
  
FRÅ REVISJONEN MØTTE: Ingen frå KPMG AS etter avtale 

Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg, Rogaland 
Revisjon IKS i sak 5/21 og 7/21 

  
ANDRE SOM MØTTE: Rådmann Sigurd Eikje  
 Økonomisjef Meike Baumgart i sak 2/21  

Kommunalsjef teknisk Bjørn Bruaset i sak 4/21 
 

MERKNADER TIL INNKALLING  Ingen  
  
MERKNADER TIL SAKSLISTE: Ingen 
 

Utvalsleiar ønskte velkommen til utvalet sitt fyrste digitale møte og spesielt til 2. varamedlem 
Stava som stilte for fyrste gong og på kort varsel. 
 
FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA: 
 

SAK 1/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 08.12.20 

 

Sekretariatet si innstilling: 

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 08.12.20 blir godkjent slik han ligg føre. 
 

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21: 

Utvalet hadde ingen merknader.  
 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21: 

 
Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 08.12.20 blir godkjent slik han ligg føre. 
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Møte nr. 1/21 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 2  

 

SAK 2/21 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN  - ØKONOMISJEFEN 

 

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: 

Tysvær kontrollutval tek gjennomgangen frå økonomisjefen om sitt arbeids- og ansvars-
område til orientering. 
 
Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21: 

Økonomisjef Meike Baumgart takka for invitasjonen og sjansen til å kunne presentere seg og 
økonomikontoret. Ho er fødd i Tyskland, budd i Tysvær i 10 år og Norge i 20 år. Ho er 
siviløkonom m/tillegg, og har erfaring frå oljeservicenæringa og økonomikontoret. Ho har 
vore i stillinga i ein månad og ho og dei ved kontoret var no inne i krevjande tid med 
årsoppgjer og bruk av heimekontor pga. pandemien.   
 
Kontoret har 11.5 årsverk og er delt inni:1) Rekneskapsavdeling, 2) Lønsavdeling og 3) 
Rådgjevarteamet. Alle er ein del av kommunen sin tenesteproduksjon, saman med dei ute i 
avdelingane. Dei har ca. 25.000 tilviste fakturaer, kor av 88 % er elektroniske. I fjor var det 
over 2200 innfordringsaker. Innan lønsarbeidet har det skjedd mykje når det gjeld system. I 
januar var det 1500 lønsslippar og ca. 250 nyregistreringar i 2020. Det blei sendt inn 850 
sjukepengekrav til rundt 38 mill. kr i fjor. Dette er eit svært viktig arbeid. 
 
Kommunen har 1,38 milliardar i lån. Nytt finansreglement vil komme i 2021 og ny 
bankavtale vil bli reforhandla. Innan innkjøp blir det arbeida med revidering av ny 
anskaffingsstrategi. Det er nå inngått 85 konsernavtalar. Ca. 12 % av innkjøpa er no som e-
handel. 
 

Ho meinte det var viktig å få auka digitaliseringa og sjå etter nye og betre metodar for 
rapportering og styring, spesielt av investeringsprosjekt. I tillegg kunne ho tenkje seg å utvikle 
eit klimabudsjett og ikkje minst følgje opp budsjettkontrollen. Ho avslutta med å vise til 
Angela Merkel og sitatet «Ordnung muss sein». 
 

Utvalsleiar takka for ein fin presentasjon. Han hadde også nokre spørsmål/tankar om 
rapportering og om kommunen si økonomi Økonomisjefen meinte kvalitet var viktigare enn 
kvantitet. Vidare vil det i framtida vere særs viktig å ha eit bevisst forhold til kva som må 
gjerast og som kan veljast bort. Rådmannen meinte budsjettverktøyet «Framsikt» til bruk for 
dei folkevalde også, ville her kunne hjelpe. Gode prognoser var uansett vanskeleg å lage. 
 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21: 

 
Tysvær kontrollutval tek gjennomgangen frå økonomisjefen om sitt arbeids- og 
ansvarsområde til orientering 
 

SAK 3/21 OPPFØLGING AV ETTERLEVINGSKONTROLL AV ØKONOMI-

FORVALTNINGA FOR 2019 

 

Sekretariatet si innstilling:  

Tysvær kontrollutval tar rådmannen sin tilbakemelding 15.01.21 til revisor sin uttale om 
etterleving av økonomiforvaltninga og anskaffingar for 2019 til orientering. 
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Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21: 

Utvalsleiar innleia. Han var meinte at administrasjonen hadde svara godt og grundig. Då dette 
var basert på stikkontroll, kunne talet på manglande protokoll og anbod vere langt høgare. 
Rådmannen støtta leiar i at kontrollen må takast på alvor og vere ei læring. Utvalet slutta seg 
til innstillinga. 
 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21: 

 
Tysvær kontrollutval tar rådmannen sin tilbakemelding 15.01.21 til revisor sin uttale om 
etterleving av økonomiforvaltninga og anskaffingar for 2019 til orientering. 
 

 

SAK 4/21 PROSJEKTET «TURVEG TIL HIMAKÅNÅ» - RAPPORT FRÅ 

RÅDMANN OG ORDFØRAR 

 

Sekretariatet si innstilling:  

Tysvær kommunestyre tar rådmannen sin rapport, dagsett 22.01.21, med vedlegg og ordførar 
si tilbakemelding om prosjektet «Turveg til Himakånå» til orientering. 

Tysvær kommunestyre vil som læring framheve kor viktig det er med grundige forprosjekt og 
rett anbodsgrunnlag i framtidige byggeprosjekt.  

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21: 

Utvalsleiar innleia og viste til at det no var varsla ei ytterlegare kostnadsoverskriding. Han 
slutta seg til innstillinga, men ønskte også å leggje eit ansvar, ikkje berre på administrasjonen, 
men også på dei folkevalde. 
 

Utvalsleiar gjorde framlegg om tillegg i siste setning i innstillinga:  
 

………., samt at kommunestyret legg til grunn for sitt politiske arbeid at ein skal ha godt 
gjennomarbeidde saksframlegg som grunnlag for vedtak i folkevalde organ. 
 

Utvalet støtta leiar sitt framlegg. Rapporten gav ei god oversikt over saksgang og 
utfordringane underveis. I kommunen var det stor politisk semje om å satse på reiseliv lokalt 
og regionalt, men at dette og andre byggjeprosjekt viste at rett avgjerdsgrunnlag i forkant var 
viktig. Rådmannen var samd i at prosjektet ikkje blei som forventa, men nå låg vegen der.   
 
Utvalet slutta seg til innstillinga med tillegget. 
 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21 og innstilling til kommunestyret: 

 
Tysvær kommunestyre tar rådmannen sin rapport, dagsett 22.01.21, med vedlegg og ordførar 
si tilbakemelding om prosjektet «Turveg til Himakånå» til orientering. 

Tysvær kommunestyre vil som læring framheve kor viktig det er med grundige forprosjekt og 
rett anbodsgrunnlag i framtidige byggeprosjekt, samt at kommunestyret legg til grunn for sitt 
politiske arbeid at ein skal ha godt gjennomarbeidde saksframlegg som grunnlag for vedtak i 
folkevalde organ. 
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SAK 5/21 INVITASJON TIL DELTAKING I FORVALTNINGREVISJON AV 

HAUGALANDSPAKKEN 

 

Sekretariatet si innstilling:  

Tysvær kontrollutval tar fylkestinget si invitasjon til ein forvaltningsrevisjonsundersøking 
med tema Haugalandspakken til orientering. 
 
Utvalet finn prosjektmandatet interessant og ønskjer å bli halden løypande orientert om 
arbeidet og dei konklusjonar som vil bli tatt når rapport ligg føre. 
 

Alternativt: 

Tysvær kontrollutval slutter seg til gjennomføring av ein forvaltningsrevisjonsundersøking 
med tema Haugalandspakken i samsvar med vedlagt mandat. 
 
Mandatet for undersøkinga godkjennast slik den ligg føre, men med også følgjande tillegg: 
………………………… ( må konkretiserast) 
 
Meirkostnader som vil følgje kontrollutvalet sine tilføyingar i prosjektmandatet, er utvalet 
innforstått blir dekka av kontrollutvalet, med eit øvre tak på ….. timar. 
 
Rogaland fylkeskommune kontroll- og kvalitetsutval får mynde til å godkjenne 
tillegg/justeringar i mandatet som følgje av  kommunar si deltaking i forvaltningsrevisjonen. 
 

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21: 

Utvalsleiar viste til at det var lagt fram to framlegg til vedtak. Han såg seg nøgd med 
sekretariatet si innstilling, då han meinte prosjektmandatet sine problemstillingane var 
dekkande for å nå formålet med læring. Han meinte det ikkje var noko trong for Tysvær å be 
om tillegg i mandatet. 
 

Utvalet støtta leiar sitt syn. 
 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21: 

 
Tysvær kontrollutval tar fylkestinget si invitasjon til ein forvaltningsrevisjonsundersøking med 
tema Haugalandspakken til orientering. 
 
Utvalet finn prosjektmandatet interessant og ønskjer å bli halden løypande orientert om 
arbeidet og dei konklusjonar som vil bli tatt når rapport ligg føre. 
 

SAK 6 /21 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING FOR 2020  

 

Sekretariatet si innstilling:  

Tysvær kontrollutval godkjenner årsmelding for 2020. 
Tysvær kommunestyre tar årsmeldinga for 2020 frå kontrollutvalet til orientering.  
 

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21: 

Sekretær gjekk kort gjennom meldinga. I følgje leiar var den grei og systematisk sett opp. 
Utvalet slutta seg til innhaldet, slik det var lagt fram.  
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Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21: 

 
Tysvær kontrollutval godkjenner årsmelding for 2020. 
 
og innstilling til kommunestyret:  

 
Tysvær kommunestyre tar årsmeldinga for 2020 frå kontrollutvalet til orientering.  
 
SAK 7/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 02.02.21 

 

1. Statusrapport pr. januar 2021 
2. Protokoll frå representantskapsmøtet i HIM IKS 02.12.20 
3. Innkalling til ekstraord. representantskapsmøte 21.01.21- Karmsund Havn IKS 
4. Brev om val av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2021 til Rogaland Revisjon IKS 
5. Kommunal. rapport 15.12.20 – Kommunale kontrollutval – lokaldemokratiets vaktbikkje 
 

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21: 

Utvalet hadde ingen merknader. Til statusrapport orienterte utvalsleiar om vidare prosess for 
opptak i Rogaland Revisjon IKS. Rådmannen supplerte. Sak til kommunestyret kommer opp 
dette halvår.  
 
Forvaltningsrevisor Kvalvåg så fram til kommande oppdrag knytte til inntekter og 
omstillingsarbeid. Han viste til at fleire andre kommunar i sørfylket også har planar om 
liknande prosjekt og gjennom det kunne kommunane oppnå ein samkøyringseffekt. 
 

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21: 

 

Referatsakene nr 1 – 5 blir tatt til orientering. 
 

Eventuelt 

Ingen saker ble meldt eller tatt opp. 
 
Neste møte: tysdag 18. mai 2021, kl. 18.00  
 
Saker: Orientering frå kommunalsjef helse og mestring, årsrekneskapen og 

etterlevingskontroll for 2020  
 
 
Aksdal, 2. februar 2021 
 
 
 
Ola S. Apeland (sign.)      Toril Hallsjø (sign.) 
kontrollutvalsleiar       Utvalssekretær 
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TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 av 3 

SAKSGANG 
Utval Møtedato Saksnr 

Kontrollutvalet 18.05.21 9/21 

Saksansvarleg: Arkivkode: Arkivsak: 
Toril Hallsjø 216 

ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – KOMMUNALSJEF 
HELSE OG MESTRING 

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: 

Tysvær kontrollutval tek gjennomgangen frå kommunalsjef helse og mestring om sitt arbeids- 
og ansvarsområde til orientering. 

Saksorientering 
Utvalet vedtok i møtet 04.02.20, sak 2/20 følgjande: 

Tysvær kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering om resultatområda og stabs-
funksjonane: 

Møtet 12.05.20 Kommunalsjef oppvekst og kultur (møtet 09.06.20, sak 16) 
Møtet 09.06.20 Barnevernsleiar (møtet 09.06.20, sak 17/20 )  
Møtet 15.09.20 Kommunalsjef helse og mestring (møtet 18.05.21)  
Møtet 10.11.20 Økonomisjef (møtet 02.02.21, sak 2/21) 

Tidsramma vert sett til 30-40 min. inklusiv spørsmål. 

Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista over 
kommunale leiare er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle 
møtet.  

Orienteringane er tenkt å gjere kontrollutvalet betre kjent med kommunen si drift og dei 
utfordringane kommunen har. Planen/invitasjonen blei oversendt rådmannen 07.02.20.  

Etter avtale med kommunalsjef helse og mestring Annbjørg Lunde stillar ho til møtet for å 
orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. 

Frå kommunen sin nettside er det henta følgjande organisasjonskart: 
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TYSVÆR KOMMUNE     Saksframlegg 
 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS  Side 2 av 3 

 

Sekretariatet vil gjere framlegg (kun rettleiande) at det vert orientert om følgjande tema:  
  
Tenesteområda og tenestetilbod 
• Korleis tenesteområda er organisert  
• Kva tenester som ligg til tenesteområda  
 
Talet tilsette på tenesteområda  
• Fordeling på dei ulike tenestene  
• Rekruttering av medarbeidarar  
• Eventuelle utfordringar når det gjeld rekruttering 
 
Budsjett og rekneskap  
• Rammer  
• Resultat 
 
Tankar om framtida 
• Utfordingar  
• Planar 
 
Det er fastsett tidsramme med 30-40 minutt inklusiv spørsmål, men det er mogleg for utvalet å 
utvide denne, dersom det er ønskeleg. 
 
Det er greit, dersom nokon av utvalsmedlemmene skulle ha innspel eller spesielle ønskjer om 
emne og spørsmål, om dei varslar om det via sekretariatet i forkant av orienteringa.  
 
Aksdal, 11.05.21 
 
Toril Hallsjø (sign.) 
Dagleg leiar/utvalssekretær 
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TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 av 7 

SAKSGANG 
Utval Møtedato Saksnr 
Kontrollutvalet 18.05.21 10/21 
Formannskapet 01.06.21 
Kommmunestyret 14.06.21 

Saksansvarleg: Arkivkode: Arkivsak: 
Toril Hallsjø 212 

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE  - TYSVÆR KOMMUNE SIN 
ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2020 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Tysvær kontrolllutval vedtar vedlagte uttale til Tysvær kommune sin årsrekneskap og 
årsmelding for 2020 slik det ligg føre ( med desse endringane/tillegga). 

Kontrollutvalet tilrår at Tysvær kommunestyre godkjenner årsrekneskaåpen og 
årsberetningen for 2020 

Vedlegg: 
1. Framlegg til uttale  for 2020 frå kontrollutvalet
2. Rekneskapen for 2020 (økonomisk oversyn drift og investering) med notar nr 1-17 og

rådmannen sin årsberetning 2020
3. Revisjonsmelding for 2020 – vert ettersendt  eller presentert i møtet
4. Revisjonsrapport/årsoppgjerbrev nr 5 - uvisst

Innleiing 
Sekretariatet vil vise til vedlagte dokument. Heile rekneskapen med notar og årsrapport for 
2020 ligg også på kommunen si nettside. Forutan revisor, vil også rådmann, økonomisjef og 
leiar økonomi drift delta under handsaminga av saka. 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet skal etter kommunelova § 14-3 tredje ledd gje uttale om årsrekneskapet og 
årsberetningen. Uttalen skal oversendast til kommunestyret med kopi til formannskapet. 
Uttalen må vere klar før formannskapet skal gje si innstilling til årsrekneskapet og 
årsberetningen.  

Vidare står det også i forskrift om kontrollutval og revisjon § 3: 

«Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til 
vedtak».  
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Rekneskapen må difor fyrst leggjast fram for kontrollutvalet før det vert handsama i 
formannskapet. Kontrollutvalet skal også sjå til at rekneskapsrevisor sine påpekingar etter 
kommunelova § 24-7 til § 24-9 blir retta eller følgt opp. Dersom påpekingane ikkje blir retta 
eller følgt opp, skal kontrollutvalet rapportere det til kommunestyret.  
 
Frist for rekneskapsrevisor til å gje revisjonsmelding til kommunestyret er seinast 15. april i 
følgje § 24-8. Administrasjonen har frist med levering av årsrekneskapen seinast 22. februar 
og årsberetning innan 31. mars. Revisor sin frist er sett til 15. april.  
 
Det er opp til kontrollutvalet sjølv å bestemme kva uttalen skal innehalde. Lova eller forskrifta 
sett ikkje konkrete krav til kva uttalen skal innehalde, utover at den skal knytte seg til forhold 
i årsrekneskapen eller årsberetningen og tilhøyrande revisjonsberetning. 
Det følgjer imidlertid av lova at kontrollutvalet si uttale skal inngå i grunnlaget for 
kommunestyret si handsaming av og vedtak om årsrekneskap og årsberetning. Kontrollutvalet 
si uttaleplikt må ses i ljos av dette, og uttalen skal såleis knytte seg til forhold ved 
årsrekneskapet eller årsberetningen. 
Det primære utgangspunktet for kontrollutvalet sin uttale vil dermed vere dei feil og manglar 
eller andre forhold som reknskapsrevisor har tatt opp i tilknytning til rekneskapsrevisjonen, jf. 
koml. § 24-5 til § 24-8. 
Kontrollutvalet har eit ansvar for at det vert ført kontroll med økonomiforvaltninga. Dette 
kontrollansvaret gjeld økonomiforvaltninga generelt, og går utover kontrollen med sjølve 
rekneskapen og årsberetninga som regnskapsrevisor har ansvar for. Kontrollutvalet si plikt til 
å uttale seg om årsreknskapene og årsberetningene inneber ikkje eit krav om at kontrollutvalet 
skal uttale seg om kommunens økonomiforvaltning generelt, utover det som gjeld forhold ved 
årsrekneskapet eller årsberetningen. 
Det bør framkomme i uttalen om revisor har tatt atterhald eller har merknader i 
revisjonsberetningen eller har avgitt ein normalberetning. Det bør vurderast om dei formelle 
krava til årsberetning er følgt, jf. § 14-7 om kva ein årsberetning skal gjere greie for.   
Hovudformålet med økonomiforvaltninga etter kommunelova § 14-1 er å ivareta økonomisk 
handleevne. Kommunestyret skal sjølv vedta finansielle måltall for utviklinga av kommunens 
økonomi, og vil normalt omtale utviklinga i finansielle måltall i årsberetninga, jf. 
kommuneloven § 14-7 punkt a).  
Kontrollutvalet kan velje å kommentere utviklinga av måltalla. Det same gjeld kommunens 
økonomiske situasjon som heilskap, men dette må basere seg på årsberetninga og må vere ei 
nøktern vurdering frå kontrollutvalet si side. Det er kommunestyret som har stått for alt 
låneopptak i ein kommune og kontrollutvalet skal ikkje kritisere slike disposisjonar. 
Dersom frist for avgje årsrekneskapen eller årsberetningen ikkje vert følgt, bør dette vurderast 
tatt inn i kontrollutvalet si uttale.  
Det er formannskapet som skal avgi innstilling når det gjeld årsrekneskap og årsberetning.  
Kontrollutvalet kan til dømes ha følgjande avslutning i sin uttale:  

Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse, jf. kommuneloven § 11-2. 5  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen. 

 

11



TYSVÆR KOMMUNE     Saksframlegg 
 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS  Side 3 av 7 

 
Grunnlag for kontrollutvalet sin uttale: 
Grunnlaget for handsaminga i kontrollutvalet er Tysvær kommune sin avlagde årsrekneskap 
for 2020 med notar, økonomiske oversyn, rådmannen sin årsberetning, revisjonsmelding, evt. 
årsoppgjersbrev.  
 
Årsrekneskapen 2020 
Rekneskapen for 2020 viser at Tysvær hadde inntekter på 1.151 mill. kr. Brutto driftsresultat 
(tilhøvet mellom driftsutgifter inkl. avskrivingar og driftsinntekter inkl. skatteinntekter og 
rammeoverføringar) blei på 49,7 mill. kroner, 16,4 mill. kr høgare enn fyrst budsjettert.  
 
Netto driftsresultat er brutto driftsresultat justert for finansinntekter og finanskostnadar. Netto 
driftsresultat blei på 74,1 mill. kr mot regulert budsjett på 56,1 mill.kr. Det utgjer 6.4 % av 
samla driftsinntekter.  
 
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene blir nytta som et mål på økonomisk 
handlingsfridom. Teknisk berekningutval (TBU) og KS tilrår at denne storleiken over tid bør 
liggje på rundt 1,75 prosent for å ha ein sunn økonomi. I fjor var netto driftsresultatet på 5,4 %  

Skatt og inntektsutjamningsmidlar visar eit resultat som er 7,5 mill. kr svakare enn budsjett, 
primært grunna korona.  
 
Rammetilskott og andre tilskott ligg på 19,6 mill. kr over budsjett. Her ligg ulike 
kompenseringar av mindreinntekter og meirutgifter til kommunen som konsekvens av korona. 
Eigedomsskatten blei 2,1 mill. kr under budsjettert, grunna mindre nytaksering enn venta.  
Havbruksfondet var budsjettert med 3 mill. kr; resultatet blei 13,2 mill. kroner.  
 
Pr 31.12.2020 har Tysvær kommune ei lånegjeld på 1 379 mill. kr; ein auke frå 1 297 mill. kr 
i fjor. Av denne lånegjelda blir 640 mill. kr rentekompensert. Renteeksponert lånegjeld er på 
62 % av driftsinntektene ved årsskiftet. Dette er svakt over vedteke måltal. I følgje rådmannen 
vil dette bli eit utfordringspunkt framover å sikra at dette måltalet blir nådd. 
 
Kommunens disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene er 24,5 %. Her har kommunen god 
margin til vedteke måltal. 
 
Rådmannen skriv i årsmeldinga mellom anna: 
 

Tysvær sine resultat er i fortid, nåtid og i forhold til vedtatt budsjett/økonomiplan 2021 - 
2024 svært gode; dette blir vist i kapitlet om økonomiske resultat. Trass i gode resultat dei 
seinare år, og med gode utsikter også framover, vil rådmannen i kapitlet økonomiske 
perspektiv til slutt i årsberetninga, peika på sentrale utfordringar som kommunen må vera 
spesielt merksam på i sin økonomiske planlegging dei neste åra, utifrå den kjennskap om 
framtida vi har ved inngangen til nytt budsjettår 2021. 
  
Ved framlegget har kommunen i over eit år vare prega av ulike konsekvensar av korona. 
Resultatet i 2020 blei bra i forhold til inndekning av mindreinntekter og meirutgifter; 
uvissa lever nå likevel også inn i 2021 korleis pandemien vil prega økonomisk utvikling. 
Det uføresette her er svært krevjande å planleggja for. 
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Kommunen har dei seinaste åra arbeidd med eit målkart for kommunens tenesteutvikling. 
Dette er også vedteke av kommunestyret i juni 2019. Med grunnlag i dette arbeider 
resultatområda med sine konkrete mål for sine ulike tenesteområder.  
 
I budsjett for 2020 har kommunestyret vedteke finansielle måltal for netto driftsresultat, 
disposisjonsfond og gjeldsgrad slik: 
 

• netto driftsresultat skal vera minimum 4 % av kommunens samla driftsinntekter. 
 

• Kommunens disposisjonsfond (frie fond kommunestyret kan omdisponera bruken av) 
skal vera på minimum 15 % av kommunens samla driftsinntekter. 
 
• Kommunens renteeksponerte lånegjeld (den lånegjeld kommunen må dekka med eigne 
midlar) skal vera på maksimum 60 % av kommunens samla driftsinntekter. 
 
Resultatet for året er at kommunen med god margin oppfyller målet for netto driftsresultat 
og disposisjonsfond, men er svakt over måltalet for den renteeksponerte lånegjelda. 
…….. 
 
Hovudkonklusjonen for dette spesielle året, og trass i store utfordringar innleiingsvis 
grunna korona, er at kommunen har levert gode tenester for innbyggjarane. lnvesteringane 
er gjennomført i stor grad i samsvar med dei planar som kommunestyret vedtok for året. 

 
Landet generelt 
Kostra-tala frå SSB viser eit samla netto driftsresultat i snitt på 2,4 % i 2020. Det er ei auke 
frå 2019. Teknisk beregningsutvalg (TBU), kor Kommunaldepartementet og KS er 
representert, har definert netto driftsresultat som det viktigste nøkkeltalet for kommunane sin 
økonomi. Både Kostra-tall og rekneskapsundersøking til KS visar at spredninga i netto 
driftsresultat er stor. 
59 avslutta koranaåret 2020 med eit negativt netto driftsresultat, i følgje SSB. I fjor var det 
179 kommunar, så ein klår forbetring. Samstundes ligg 200 av kommuanen øve det tilrådde 
nivåett på 1,75 % for solid drift.  
Driftsresultata blant kommunane på Haugalandet ligg frå minus 4,3 (Etne) til 9,1 % (Utsira) 
med dei fleste mellom 4-6 %. Årets resultat på 6,4 % for Tysvær kommune er høgt sett i lys 
av dei andre kommunane.  
 
Investeringsrekneskapen 
Sum utgifter i investeringsrekneskapen i 2020 er på 292,5 mill. kr. Det var planlagt å investera 
for 310 millionar kroner. Avviket mellom budsjett og rekneskap vil kunne skuldast 
tidsforskyving av investeringane. Oversyn over dei største investeringane går fram i 
årsmeldinga side 12.Rekneskapen er gjort opp i balanse. 
 
Notar 
For at rekneskapen skal gje brukarane så god informasjon som mogleg er det viktig at tala i 
rekneskapen blir supplerte med notar som gjev tydeleg henvisning til kva element i 
årsrekneskapen dei knyter seg til. Vidare er det i KRS (kommunal rekneskapsstandard) nr 6 
lista opp ei rekkje notar som bør vere med i rekneskapen. Notane frå 1- ril note 17, som er 
utarbeidde til rekneskapen i år følger saka som vedlegg .  
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Årsberetning/årsmelding 
Etter lova skal det leggjast fram ei årsmelding/-rapport som skal gi opplysningar om tilhøve 
som ikkje går fram av rekneskapen og som er viktige i vurderinga av kommunen si 
økonomiske stoda og resultatet av verksemda, samt om andre forhold av vesentleg tyding for 
kommunen.  
Den skal gjere greie for  følgjande: 

a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om 
 den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid, 

b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik  
fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene, 

c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning 
 for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne, 

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard, 
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling, 
f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt  

etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26. 
 

Også i år har rådmannen laga ei årsberetning som fyller dei krava som lova sett. Det er gjeve 
ei god framstilling av den økonomiske situasjonen, herunder også den store 
sikkerheitsfaktoren når det gjeld eigedomsskatten, om finansinntekter – og utgifter, 
avsetjinger og overføringar, om tenesteområda, kommunen si gjeld og om andre lovbestemte 
krav til innhald i årsberetning, slik som likestilling og diskriminering, om arbeidet med 
internkontrollen og etikk.  

I siste del av årsberetning gjer rådmannen sine kommentarar til økonomisk utvikling og vidare 
perspektiv. Rådmannen avslutter med at han vil starte opp arbeidet med TK-2030. 
Dokumentet har som mål å peike ut retning og grep kommunen må gjera for å sikra god 
økonomistyring og framtidsretta tenester det neste tiåret. Dokumentet er tenkt lagt fram til 
politisk handsaming i 2021. 
Generelt om innhaldet i ei revisormelding 
Atterhald vert brukt når revisor ønskjer å gjera kommunestyret merksam på forhold som 
påverkar revisor sin konklusjon på den totale rekneskapen. Presisering vert brukt når revisor 
ønskjer å gjera kommunestyret merksam på forhold som ikkje påverkar revisor sin konklusjon 
om rekneskapen totalt. 
 
I årsoppgjersbrev/rapport kan revisor komme med merknader om forhold som er av ein slik 
karakter at han finner grunnlag for å kommentere det/de. Rådmannen skal då ha hatt høve til å 
gje sin uttale.  
 
 
 
 
 
Revisor si revisjonsmelding  
Oppdragsansvarleg revisor Willy Hauge, KPMG har i e-post 06.06.21 skrevet følgjande: 

«Vi regner med å ha avsluttet vår revisjon, slik at vi kan legge fram vår beretning i møtet i 
kontrollutvalget 18. mai.  
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Slik vi ser det så langt, så ligger det an til ren beretning. Vi planlegger kun å avgi 
brev/rapport i tillegg dersom det er vesentlige forhold å påpeke.  

Erfaring fra presentasjon av revisjonsplan i Tysvær kommune tilsier at det er liten 
interesse i kontrollutvalget i Tysvær knyttet til en generell presentasjon av revisors arbeid. 
Vi svarer selvsagt på spørsmål som kommer opp fra utvalget i forbindelse med 
saksbehandling av regnskapet. 

 Rapportering fra etterlevelseskontrollen vil foreligge innen lovens frist 30. juni. Dette 
tilsier at denne kan behandles på første møte etter ferien.» 

 
Revisor vil komme med såkalla rein melding, dvs. utan atterhald eller presiseringar.  
 
Revisor vil då konkludere med at: ”Etter vår meining er årsrekneskapen som fylgjer med, 
avgjeven i samsvar med lov og forskrifter og gir det alt vesentlege eit dekkande framstilling 
av den finansielle stillinga til Tysvær kommune per 31. desember 2020, og av resultata for 
rekneskapsåret som vart avslutta per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal rekneskapsskikk i Noreg”.  
 
Årsoppgjersbrev/rapport  
Eit årsoppgjersbrev/rapport frå revisor viser forhold som revisor meiner er av ein så vesentleg 
karakter at det treng oppfølging frå leiinga.  

 
Det er per no ikkje klart om revisor kjem med eit slikt brev.  
 
I fjor blei det i brev nr 4 peika på nokre forhold som seinare blei retta opp og tilbakemelding 
sendt kontrollutvalet. 
 
Årsoppgjersbrev/rapport, saman med meldinga, dannar grunnlaget for den oppfølging utvalet 
eventuelt må gjere etter forskrifta § 3:  
 

Kontrollutvalget skal påse at regnskaprevisors påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 
24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal 
kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 
 

Sekretariatet har ikkje mottatt noko frå revisor i forkant av møtet og har derfor ikkje anledning 
til å gjere kontrollutvalet oppmerksame på spesielle forhold. 
 
Utvalet må vurdere om det er forhold i rekneskapen det vil kommentere til kommunestyret, 
basert på dokumenta i saka og orienteringane i møtet. Utvalet må vidare vurdere om dei vil ha 
tilbakemelding frå administrasjonen på merknadene innan ein fastsatt frist.  
 
 
 
 
Framlegg til vedtak vil da kunne vere følgjande: 
 

Kontrollutvalet ber rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 
01.09.21 på korleis merknadane frå revisor er følgt opp. 
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I møtet vil revisor gje ei munnleg orientering i møtet om innhaldet om revisjonen gjennom 
året og av årsoppgjeret. 
 
Rådmann og økonomisjef vil i kontrollutvalsmøtet gje ei nærmare gjennomgang om kva som 
ligg bak årets resultat.  
 
Forenkla etterlevelseskontroll 
Revisor skal etter kommunelov § 24-9, i tillegg sjå etter om kommunen si økonomiforvaltning 
i hovudsak går føre seg i samsvar med bestemmelser og vedtak. Revisor skal basere oppgåva 
på ei risiko- og vesentlegvurdering, som skal leggast fram for kontrollutvalet.  
 
Revisor skal seinast 30. juni gje ei skriftleg uttale til kontrollutvalet, med kopi til rådmannen, 
om resultatet av denne kontrollen. Denne vil, i følgje revisor, bli sendt til kontrollutvalet innen 
30. juni. 
 
Kontrollutvalet sin uttale 
KMD (kommunal og moderniseringsdepartementet) har på nyåret 2021 laga eit høyringsutkast 
og ein rettleier i forhold til uttale frå kontrollutvalet til årsrekneskap og årsberetning. Det som 
er vesentleg endra frå regnskapsåret 2020, er at uttalen frå kontrollutvalet også gjeld 
årsberetningen. 
 
Med bakgrunn i dette held sekretariatet seg til dei dokumenta som kommunen har oversendt, 
og dessutan ei rein revisjonsmelding og eventuelt revisjonsrapport/brev frå revisor. 
 
Vedlagt saka følgjer sekretariatet sitt framlegg til uttale til årsrekneskapen og årsberetning 
som vedlegg 1.  
 
Kontroll- og kvalitetsutvalet må elles vurdere om det er forhold i årsrekneskapen dei vil 
spesielt kommentere i sin uttale til kommunestyret, basert på dokumenta i saka og orienteringa 
gjeve i møtet. 
 
Aksdal, 11.05.21 
 
 
 
Toril Hallsjø 
Dagleg leiar/utvalssekretær 
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Til Tysvær kommunestyre 
 
 
Uttale til årsrekneskap og årsmelding 2020 – Tysvær kommune 
 
Innleiing 
Kontrollutvalet har i møte 18.05.21, sak 10/21 handsama årsrekneskap og årsberetning for 
2020 for Tysvær kommune, samt tilhøyrande revisjonsmelding dagsett  18.05.21. 
Rekneskapen består av driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanserekneskap, 
økonomiske oversyn, noteopplysningar og pliktige budsjettopplysningar. 
 
Grunnlaget for uttalen  
Grunnlaget for handsaminga har vore den avlagde årsrekneskapen med notar, rådmannen sin 
årsberetning 2020 og revisjonsmelding, dagsett 18.05.21. I tillegg har revisor, rådmann og 
økonomisjef supplert kontrollutvalet med munnleg informasjon om aktuelle problemstillingar 
under handsaminga av årsrekneskapen og årsrapport i utvalet. 
 
Kontrollutvalet sin uttale: 
 
Tysvær kommune har i 2020 eit positivt netto driftsresultat med 74 mill. kr, som utgjer 6,4 % 
av driftsinntektene. Det er eit betre resultat enn i fjor (5,4 %), og resultatet er også i år godt 
øve teknisk berekningsutval sin tilrådde resultatmargin på 1,75%. 
 
Under tilvising til utvalet sin eigen gjennomgang av dokumenta og revisjonsmeldinga for 
2020, meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen og årsrapporten for 2020 totalt sett gjer eit 
forsvarleg uttrykk for resultatet av kommunen si verksemd for 2020 og for kommunen si 
økonomiske stoda pr. 31.12.20. 
 
Kontrollutvalet er ikkje kjent med andre forhold, som er kome fram i dialog med revisor, som 
kunne hatt noko å seie for utvalet sin uttale, jf. kommuneloven § 11-2. 5.  

Ut over ovannemnde og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalet, samt revisor 
si orientering om revisjonsarbeidet og revisjonsmeldinga, har ikkje kontrollutvalet merknader 
til årsrekneskapen til Tysvær kommune for 2020. 
 
Kontrollutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner Tysvær kommune sin årsrekneskap og 
årsmelding for 2020. 

 
Aksdal, 18. mai 2021 
 
 
Ola S. Apeland 
Utvalsleiar 
 
 
Kopi: Formannskapet 

17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 av 2 

SAKSGANG 
Utval Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalet 18.05.21 11/21 

Saksansvarleg: Arkivkode: Arkivsak: 
Toril Hallsjø  216 

PROSJEKTMANDAT – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- 
«EFFEKTIVISERING»   

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: 

Tysvær kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Effektivisering» i tråd med  
utkast til prosjektmandat som ligg føre frå Rogaland Revisjon IKS. 

Ramma vert sett til 300 timar. 

Vedlegg: Prosjektmandat  «Effektivisering» - Rogaland Revisjon datert 07.05.21 

Bakgrunn 
I møtet 08.12.21, sak 30/20 hadde kontrollutvalet sak om val av forvaltningsprosjekt i 2021. 
Kontrollutvalet vedtok i møtet 08.12.21, sak 30/20 følgjande: 

Tysvær kontrollutval vel «Reduksjon av framtidig inntektsgrunnlag» som forvaltnings-
revisjonsprosjekt i 2021, og ber om at Rogaland Revisjon IKS legg fram forslag til 
prosjektmandat i neste møte. 

Utvalet har følgjande innspel til tema/problemstillingar: 

- Tysvær som normalinntektskommune,
- tenestetilbodet innan lovpålagte teneste,
- demografiske utfordringar,
- omstillingsarbeidet og spareprogram, erfaringar og vidare planar,
- innkjøp,
- moglege innsparingsområde samanlikna med andre kommunar og
- andre område revisjonen finn som aktuelle.

Temaet var/er sett opp som prioritet nr 2 (etter temaet beredskap) blant dei prioriterte tema i 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, som vart vedteken i kommunestyret 22.09.20, sak 
181/20. 

I samråd med utvalsleiar og Rogaland Revisjon skulle RR leggje fram utkast til 
prosjektmandat til maimøtet. Utkast til prosjektmandat/plan blei oversendt sekretariatet 
10.05.21.  
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Revisor foreslår i det vedlagte utkast til prosjektplan at føremålet med prosjektet er å «se på 
muligheter for effektivisering og forbedring i kommunen». 
 
Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt: 
 
• Hva er de viktigste forklaringene på at Tysvær kommune har høyere pleie- og 

omsorgsutgifter enn de andre kommunene? 
 
 • Hvilke forbedrings-, innsparings- og effektiviseringsmuligheter finnes? 
 
Ressursbruk 
Slik prosjektet nå ligg føre er det estimert ein ressursbruk på 300 timar. I tidsanslaget ligg 
prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering.  
 
Revisjonskriteria knytte dei ulike krava og omgrep er omtalt i vedlegg. I dette prosjektet vert 
følgjande kjelder lagt til grunn for utvikling av revisjonskriterier:  
 
• kommunelova kap. 14,  
• budsjettvedtak og 
• samanlikning med andre kommunar.  
 
Dette prosjektet har ei undersøkande eller eksplorativ tilnærming, ettersom dei vil leite etter 
kostnadsdrivarar og effektiviseringsmuligheiter.  
 
Når det gjeld metode er prosjektet avgrensa til å gjelde effektivistering innanfor 
tenesteområdet pleie- og omsorgssektoren. Datainnsamlinga er delt inn i to fasar – ei 
sonderingsfase og ei hovudfase. I sonderingsfasen vert det gjennomført tallanalyser, analyser 
av sentrale styringsdokument og intervju/arbeidssamlingar med nøkkelpersonar.  
 
Dei vil starta med å gjere analyser av tall frå KOSTRA og Framsikt, deretter inn i kommunen 
sin meir detaljerte økonomitall, brukartall og tall/informasjon som kan seie noko om 
tjenestenivået. Det vil gå ei god del tid med til å kvalitetssikre tallene dei får om andre 
kommunar, slik at talla blir best mogleg samanliknbare.  
Hovudfasen vil gå med til å gjennomføre gruppeintervju/samlingar i ulike deler av 
organisasjonen, for å undersøke nærare kva forbetringsmoglegheiter som finnast.  
Prosjektet vil bli leia av Svein Kvalvåg og Linn Christin Rustøen.  
 
Rogaland Revisjon skriv ikkje noko om oppstart eller når rapporten vil vere klar for 
oversending. Utvalet har i følgje vedtatt møteplan sett opp møte i haust:14. september og 9. 
november. Kommunestyret har møte 26. oktober, men evt. dersom leveringsdato vert i 
september vil rapporten bli sendt til kommunestyremøtet 16. november som då blir ein veke 
etter kontrollutvalet si handsaming. 
 
Kontrollutvalet må før endeleg bestilling ta stilling til om dei føreslåtte problemstillingane er 
det kontrollutvalet ønskjer med prosjektet.  
 
Aksdal, 11.05.21 
Toril Hallsjø 
Dagleg leiar/utvalssekretær 
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Utarbeidet av:  Dato: 
LCR og SKV  07.05.21 

Adresse:                                       Organisasjonsnr.:  Telefon: Epost: 
Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger          887 052 832  40 00 52 00 post@rogaland-revisjon.no 

 
PROSJEKTMANDAT 

Effektivisering 
Tysvær kommune, 2021 
 

BAKGRUNN 

I møte den 08.12.2020 valgte kontrollutvalget i Tysvær «Reduksjon av framtidig 

inntektsgrunnlag» som forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2021, og ba om at Rogaland Revisjon 
IKS la frem forslag til prosjektmandat. Her er vårt forslag. 
 
Korrigerte frie inntekter varierer mye mellom kommunene i Norge. Figuren under viser 
korrigerte frie inntekter for 2019.1Inntektene er sammenlignet med landsgjennomsnittet (= 
100 prosent). Av figuren ser vi at Tysvær kommune i 2019 hadde korrigerte inntekter som var 
18 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.  
  

 
 

1 Inkludert eiendomsskatt, konsesjons-kraft-/hjemfallsinntekter, havbruksfond og fordel av differensiert 
arbeidsgiveravgift. 
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I 2019 hadde Tysvær 11.020 kroner mer per innbygger i frie disponible inntekter enn 
landsnittet.  
 
Figuren under viser Tysvær kommunes prioritering av tjenester som inngår i inntektssystemet. 
Den viser at kommunen bruker 4767 kroner mer på disse tjenestene per innbygger enn 
landsgjennomsnittet når vi korrigerer for utgiftsbehov. Over halvparten av dette, dvs. 2653 
kroner per innbygger, skyldes pleie og omsorg.  
 

 
 
 
Befolkningsframskrivingen frem mot 2030 viser at Tysvær kommune vil få en vekst som 
ligge noe under landet og Rogaland. 
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Ser vi på endringen innenfor aldersgruppene, viser befolkningsframskrivingen en kraftig 
vekst i antall innbyggere 67 år og over, mens det vil bli en reduksjon i antall innbygger i 
barnehage- og skolealder. 
 

 
 
Denne vridningen ser vi også igjen i utviklingen av demografikostander frem til 2030. Disse 
kostnadene er beregnet ut fra dagens behov og organisering av tilbudet slik det ser ut i dag. 
 

 
 
Frem mot 2030 vil det være en vekst i behovet for tjenester innenfor pleie og omsorg, 
samtidig som behovet for barnehager og skoler reduseres. 
 
Sammenligning av kostnadsnivå 

 
Når man sammenligner kostnadsnivået mellom ulike kommuner er det en fordel å justere for 
kommunens objektive kostnadsnøkkel, som viser utgiftsbehovet til kommunen. Ved å justere 
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for utgiftsbehov tar man bort forskjeller som blant annet skyldes ulik befolknings-
sammensetning.  
 
Tabellen under viser hvor mye Tysvær kommune teoretisk kan spare dersom de hadde hatt 
netto driftsutgifter per innbygger på samme nivå som sammenligningskommunene. Positive 
tall indikerer et teoretisk innsparingsbeløp. 
 

 Karmøy Haugesund Vindafjord Sveio Bokn Bømlo 
Pleie og omsorg 39,2 38,2 28,8 65,9 32,6 52,5 
Grunnskole 17,7 27,1 -10,6 11,8 -27,1 0,9 
Barnehage 16,9 6,7 18,9 -0,1 -16,2 1 
Adm, styring og fellesutgifter 15,3 5,4 -2 9,9 -15,5 12,1 
Sosiale tjenester 2,9 4 6,3 8,2 16,3 5,8 
Kommunehelse 10,9 12,2 2,5 9,1 13 2,8 
Barnevern 6,1 6,1 -4,4 -0,4 1,4 -2,6 
Kultur og idrett 16,8 9,9 20,9 14,4 -17,2 10,8 
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 2,4 5,3 7,7 4,4 -24 8,6 
Andre områder 20,5 26 26,5 22,5 -100 24,6 
Totalt 148,7 141 94,7 145,9 -136,8 116,4 

 
Innenfor pleie og omsorg ligger Sveio kommune lavt i forhold til Tysvær. Dersom Tysvær 
kommune hadde hatt samme kostnader per innbygger til pleie og omsorg som Sveio så er den 
teoretiske innsparingsmuligheten om lag 66 millioner kroner. Dersom Tysvær hadde hatt 
samme kostnadsnivå som Haugesund innenfor grunnskole ville den teoretiske 
innsparingsmuligheten vært 27,1 millioner kroner.  
 
Det er viktig å understreke at dette er en teoretisk innsparingsmulighet. Det kan være 

forskjeller i organisering, behov og annet som påvirker tallene. Men oversikten kan 

brukes som et utgangspunkt for hvilke området man bør dykke dypere ned i. 

 

Etter revisjonens vurdering bør kontrollutvalget dykke dypere ned på ett område for å sikre et 
avgrenset og grundig prosjekt, og for å unngå at analysen blir for generell og overfladisk. Vi 
anbefaler kontrollutvalget å undersøke pleie- og omsorgssektoren. Det er to grunner til dette: 
Sektoren er stor og viktig, og det er her det teoretiske innsparingspotensialet er størst. 
 
Rogaland Revisjon har også to pågående forvaltningsrevisjoner som omhandler 
effektivisering innenfor levekårsområdet i Sola og Stavanger kommune. Vi mener dette vil 
kunne gi positive synergier for prosjektet.  
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OPPDRAGET 

Bestilling: 
Kontrollutvalget i Tysvær 
kommune bestilte 08.12.2021 en 
forvaltningsrevisjon om reduksjon 
av fremtidig inntektsgrunnlag.  

Problemstillinger: 
• Hva er de viktigste forklaringene på at 

Tysvær kommune har høyere pleie- og 
omsorgsutgifter enn de andre 
kommunene? 
 

• Hvilke forbedrings-, innsparings- og 
effektiviseringsmuligheter finnes?  Formål: 

Formålet med prosjektet er å se på 
muligheter for effektivisering og 
forbedring i kommunen. 

 
Hvis datamaterialet tilsier det, kan revisor foreta mindre justeringer av problemstillingene 
underveis. Større endringer i problemstillingene må avklares med kontrollutvalget. 
 

REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å 
vurdere funn i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller 
utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet legges følgende 
kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier:  

• Kommuneloven kap 14 
• Budsjettvedtak 
• Sammenligning med andre kommuner 

 
Dette prosjektet har en undersøkende eller eksplorativ tilnærming, ettersom vi leter etter 
kostnadsdrivere og effektiviseringsmuligheter. Dette betyr at revisjonskriteriene vil få relativt 
liten plass i dette prosjektet, og at vurderingene i all hovedsak vil være basert på 
nøkkeltallsanalyser og intervjuer. Vi ønsker å bruke benchmarking som vurderingskriterium, 
men er usikre på hvilket detaljeringsnivå vi kan legge oss på. Ambisjonen er å gjøre 
sammenligningen så konkret og treffsikker som mulig, men dette avhenger av 
detaljeringsnivået på dataene fra sammenligningskommunene. 
 

METODE 

Prosjektet avgrenses til å gjelde effektivisering innenfor tjenesteområdet pleie og 
omsorgssektoren (se forklaring i bakgrunns delen). Datainnsamlingen er delt inn i to faser – 
en sonderingsfase og en hovedfase. I sonderingsfasen gjennomføres tallanalyser, analyser av 
sentrale styringsdokumenter og intervjuer/arbeidssamlinger med nøkkelpersoner. 
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Vi starter med å gjøre analyser av tall fra KOSTRA og Framsikt, dvs. offentlig tilgjengelige 
tall. Deretter beveger vi oss inn i kommunens mer detaljerte økonomitall, brukertall og 
tall/informasjon som kan si noe om tjenestenivået. Vi ønsker å gjøre tilsvarende tallanalyser i 
de kommunene vi sammenligner Tysvær med. 
 
Erfaringsmessig vil det gå en god del tid med til å kvalitetssikre tallene vi får fra den enkelte 
kommune, slik at tallene blir best mulig sammenlignbare. 
 
Hovedfasen vil gå med til å gjennomføre gruppeintervjuer/samlinger i ulike deler av 
organisasjonen, for å undersøke nærmere hvilke forbedringsmuligheter som finnes. 
Tallanalysene i sonderingsfasen vil avgjøre hvem som blir intervjuet. Erfaringsmessig vil 
intervjurundene kunne innebære behov for nye tall- og dokumentanalyser, for å sikre 
triangulering av dataene. 
 

OMFANG 

Prosjektet ledes av Svein Kvalvåg og Linn Christin Rustøen. Det forutsettes et tett samarbeid 
med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser 
og rapportering er 300 timer.  
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TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 av 1 

SAKSGANG 
Utval Møtedato Saksnr 
Kontrollutvalet 18.05.21 12/21 

Saksansvarleg: Arkivkode: Arkivsak: 
Toril Hallsjø 216 

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 18.05.21 

Sekretariatet sitt forslag til vedtak: 

Referatsakene nr 6 – 18 blir tatt til orientering. 

Vedlegg: 

6. Statusrapport pr. mai 2021
7. KST- vedtak 16.02.21 , sak 10/21- Turveg til Himåkånå
8. KST- vedtak 16.02.21 , sak 11/21- Kontrollutvalet – årsmelding 2020
9. Representantskapsmøte 23.04.21 – Haugaland brann og redning IKS
10. Representantskapsmøte 26.04.21 – Haugaland Kontollutvalgssekretariat IKS
11. Representantskapsmøte 27.04.21 – IKA Rogaland IKS   nr 18 Haugaland Vekst IKS
12.12. Generalforsamling         30.04.21 – Haugaland Kraft AS 
13. Representantskapsmøte 26.05.21 – HIM IKS
14. Saksframlegg vedr. om opptak av nye deltakarar i Rogaland Revisjon IKS
15. KDM mars 20201 – Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskrifta  (ligg på nettsida)
16. NKRF Kontrollutvalgskonferanse 21.-22.04.21 –Årvik og Gjedrem deltok digitalt
17. Invitasjon til digital FKT sin konferanse 1.-2.juni 2021 (frist 18. mai)

Saksorientering: 

Vedlagt følger dei opplista tema (brev, meldingar, protokollar, rapportar og liknande) til 
kontrollutvalet til orientering. 

Aksdal, 11.05.21 

Toril Hallsjø 
Dagleg leiar/utvalssekretær 
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Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 

Kontrollutvalet i Tysvær - Statusoversikt januar 2021

Saker frå bestilling til behandling i kontrollutvalet 

Tema Bestilling Tidsbruk Status Ferdig Merknader 
Orienteringer 

Forvaltn.revisjons-
prosjekt 
«Effektivisering» 

18.05.21, 
sak 11(21 

300 t 
Til 
bestilling 

 hausten 
2021 

Rogaland 
Revisjon IKS 

Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i utvalet 

Forvaltningsrevisjon 
eller eigarskapskontroll 

Bestilt 
KU/KST 

Kontroll-
utval 

Behandla 
i KST 

Planlagt 
oppfølging Merknader 

«Effektivisering» 
Mai 2021 

Hausten 
2021 

Rogaland 
Revisjon IKS 

«Kvalitetssikring av 
plan- og byggesaks-
handsaminga» 

05.02.20 
09.06.20, 
sak 15/20 

29.09.20, 
sak 83/20 

 Hausten 
2021 

 KPMG AS 
12 månader 

Tidlegare prosjekt/orienteringar 

Tema Bestilt 
Behandla 

i KU 
Behandla 
i KST 

Fylgt opp i 
KU/KST Merknader 

«Turveg Himakånå» 12.05.20, 
sak 8/20 

 02.02.21, 
sak 4/21 

16.02.21, 
sak 10/21 

Orientering 
økonomisjefen 

04.02.20, 
sak 2/20 

02.02.21, 
sak 2/21 

Økonomisjef 
Meike Baumgart 

Orientering komm.sjef 
helse og mestring 

04.02.20, 
sak  2/20 

18.05.21 
 Sak 9/21 

Komm. sjef 
Annbjørg Lunde 

Tilsynsrapportar - FM 05.02.20 13.05.20 Skulesjef 
Orientering Kommunal-
sjef oppvekst & kultur 

05.02.20 09.06.20, 
sak 16/20 

Komm.sjef 
oppvekst 

Orientering 
barnevernsleiar 

05.02.20 09.06.20, 
sak 17/20 

Barneverns-
leiar 

Plan for forvaltnings-
revisjon 2020-2024 

02.12.19, 
sak 24/19 

 09.06, 
sak 13/20 

29.09.20, 
sak 82/20 

KPMG AS 

Plan for eigarskontroll 
2020-2024 

02.12.19, 
sak 24/19 

 09.06, 
sak 14/20 

29.09.20, 
sak 81/20 

KPMG AS 

«Kvalitet og ressurs-
effektivitet innan pleie og 
omsorgstenestene» 

06.11.18, 
sak 25/18 

21.05.19, 
sak 6/19 

18.06.19, 
sak 34/19 

 29.09.20, 
sak 84/20 
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Tysvær kommune, Rådhusvegen 9, Postboks 94, 5575 Aksdal   |   E-post: post@tysver.kommune.no 
Tlf.: 52 75 70 00   |   Org.nr.: 964 979 812   |   Kontonr.: 3240.17.27433

Dato: 19.02.2021
Politisk sekretariat Vår arkivsakID: 20/1359

Dykkars referanse:
Sakshandsamar: Liv Jorunn Frønsdal

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat Iks 
Postboks 57

5575 AKSDAL

Prosjektet "Turveg til Himakånå" - rapport frå rådmannen og ordførar - sak til 
KST

Kommunestyret- 010/21, har i møte 16.02.2021 19:00 fatta følgande vedtak:

Tysvær kommunestyre tar rådmannen sin rapport, dagsett 22.01.21, med vedlegg og ordførar si 
tilbakemelding om prosjektet «Turveg til Himakånå» til orientering. 

Tysvær kommunestyre vil som læring framheve kor viktig det er med grundige forprosjekt og rett 
anbodsgrunnlag i framtidige byggeprosjekt, samt at kommunestyret legg til grunn for sitt politiske 
arbeid at ein skal ha godt gjennomarbeidde saksframlegg som grunnlag for vedtak i folkevalde organ.

Med helsing

Liv Jorunn Frønsdal
Leder politisk sekretariat

Dokumentet vert sendt utan underskrift.  Det er godkjent i samsvar med interne rutinar.
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Dato:
05.02.2021
Arkivsak-ID.:
20/4017

JournalpostID:
21/3516

Sakshandsamar: Liv Jorunn Frønsdal

Rådmann: Sigurd Eikje

Saksnr. Utval Møtedato
011/21 Kommunestyret 16.02.2021

Årsmelding 2020 - Tysvær kontrollutval

Kontrollutvalet si innstilling:

Tysvær kommunestyre tek årsmelding 2020 for Tysvær kontrollutval til orientering

Kommunestyret 16.02.2021:

Behandling:
Kontrollutvalet si innstilling vart samrøystes vedteke.

KST- 011/ 21 Vedtak:
Tysvær kommunestyre tek årsmelding 2020 for Tysvær kontrollutval til orientering

Saksutredning

Bakgrunn for saken

I følgje kommunelova §23-5 skal «kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret eller fylkestinget».

Kontrollutvalet godkjede i møte 02.02.21 årsmeldinga for 2020, med innstilling om at
kommunestyret tek den til orientering.

Særutskrift frå kontrollutvalet si behandling av saka, samt årsmelding for 2020 ligg vedlagt.
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Vedlegg: 
Særutskrift Årsmelding - sak 6/21 i kontrollutvalget 
Årsmelding 2020 - Tysvær kontrollutvalg 
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Haugaland brann  

og redning iks 
 

 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks 

 
Møtested: Digital  plattform (TEAMS)  
Møtedato:  23.04.2021 
Tid: 0900 - 1100 

Saker: 21/001-21/010 
  

Til stede: Gerd Helen Bø, leder  Suldal 
Jarle Nilsen, medlem  Karmøy  
Osmund Våga, medlem Bokn  
Linn Therese Erve, medlem Sveio  
Marte Eide Klovning, medlem Utsira 
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, medlem Etne 
Sigmund Lier, medlem  Tysvær 
Tove Elise Olsen Madland, varamedlem Vindafjord  

 
Forfall: - 
 
Andre: Elling Hetland, styreleder 
 Kristin Helle, styremedlem 
 Torleif Østrem-Olsen, nestleder styre 
 Laila Steine, styremedlem 
 Ole Martin Nordstrand, styremedlem 
 Karin Dokken Austvik, rådmann Suldal 
 Ingeborg Skjølingstad, rådmann Bokn 

Ole Johan Vierdal, medlem Vindafjord (observatør) 

 Dag Botnen, daglig leder 
 Siv Kristiansen, leder økonomi (sak 21/004) 
 

Diverse merknader: - 
 
Underskrifter: 
Stad: Haugesund 
Dato: 23.04.2021 
 
 
 

Gerd Helen Bø 
leder 

 Jarle Nilsen 
medlem 

  Osmund Våga  
medlem 

 
 

Linn Therese Erve 
medlem 

 Marte Eide Klovning 
medlem 

 Sigmund Lier 
medlem  

 
 

Mette Heidi Bergsvåg Eikrheim 
medlem 

 Ole Johan Vierdal 
medlem 
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Møteprotokoll er sendt til: - eierkommuner 
 - revisjonen/KPMG 
 - Haugaland kontrollutvalgssekretariat 

 
SAKSOVERSIKT 
 

Sak nr Tittel Saksbehandling 

21/001 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak 

21/002 Godkjenning av protokoll 13.11.2020 Vedtak 

21/003 Årsmelding 2020 Vedtak 

21/004 Regnskap 2020 Vedtak 

21/005 
Val av styre for perioden 2021-2023, fastsettelse av styrehonorar og 
endring av selskapsavtale 

Vedtak 

21/006 Styreevaluering Orientering 

21/007 Samarbeidsavtale med Haugesund, ref. forliksavtale Vedtak 

21/008 Organisering og dimensjonering av hovedbrannstasjon Vedtak 

21/009 
Orientering om drifta 

a. Covid-19 
b. Status for tiltak etter bekymringsmeldinger i 2020 

Orientering 

21/010 Eventuelt - 

 

 
 
 

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL 
 
21/001 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.  

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2021 
Sak 5 og 6 bytter rekkefølge. 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.  

 
21/002 Godkjenning av protokoll 13.11.2020 
 

Brannsjefen sin anbefaling 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 13.11.2021 som 

framlagt.  

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2021 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 13.11.2021 som 

framlagt.  

 
21/003 Årsmelding 2020 
 

Brannsjefen sin tilråding 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldingen slik den er fremlagt. 

Årsmeldingen sendes til eierkommunene til orientering.  
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Saksbehandling i styret 24.03.2021 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldingen slik den er fremlagt. 

Årsmeldingen sendes til eierkommunene til orientering.  

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2021 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldingen slik den er fremlagt. 

Årsmeldingen sendes til eierkommunene til orientering.  

 
21/004 Regnskap 2020 

 
Brannsjefen sin tilråding 
1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner: 

a. kr. 6 672 621,- avsettes på selskapets disposisjonsfond. 

b. kr 802 392,- avsettes av på selskapets bundne driftsfond. 

c. Udekket investeringskostnad på kr. 3 955 535,- dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet. 

Saksbehandling i styret 24.03.2021 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks 
1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner: 

a. kr. 6 672 621,- avsettes på selskapets disposisjonsfond. 

b. kr 802 392,- avsettes av på selskapets bundne driftsfond. 

c. Udekket investeringskostnad på kr. 3 955 535,- dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet. 

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2021 
Under note 3 legges det inn en forklaring på endring fra 2019 til 2020. 

Det ble gjennomgått noen kontoer der forskjellene er relativt store: 

Post 170 - kjøretøy  
Post 190 - husleie  
Post 375 - kjøp av kommuner 

Det sendes en mer detaljert beskrivelse i etterkant av møtet. 

Ellers blir det minnet om at det må være en god kontakt mellom kommunene og HBR i budsjettprosessen. 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner: 

a. kr. 6 672 621,- avsettes på selskapets disposisjonsfond. 

b. kr 802 392,- avsettes av på selskapets bundne driftsfond. 

c. Udekket investeringskostnad på kr. 3 955 535,- dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet. 
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21/005 Valg av styre 2021-2023, fastsettelse av styrehonorar og endring av selskapsavtale 
 

Brannsjefen sin anbefaling 

1. Representantskapet fastsetter følgende styre for neste periode, ref. selskapsavtale for Haugaland 
brann og redning iks: 

Styreleder, nestleder og styremedlem: 

Styreleder:  ____________  
Nestleder:  ____________  
Styremedlem:  ____________ 
Styremedlem:  ____________ 
Styremedlem: ____________  

 Varamedlem, numerisk og i rekkefølge: 

Varamedlem 1: ____________ 
Varamedlem 2: ____________ 
Varamedlem 3: ____________ 
Varamedlem 4: ____________ 
Varamedlem 5: ____________ 

Ansatterepresentanter, ref. protokoll av 23.4.2021, er for samme periode: 

Styremedlem:  ____________ med ____________ som personlig varamedlem. 
Styremedlem:  ____________ med ____________ som personlig varamedlem. 
Styremedlem:  ____________ med ____________ som personlig varamedlem. 

 
2. Representantskapet vedtar følgende endringer i selskapsavtalen § 3-2, første avsnitt: 

Avsnittet endres fra: Styret skal ha 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse skal fordeles 
mellom medlemmer valgt av ansatte og medlemmer valgt av deltagerkommunene slik: 
Deltagerkommunene - 5 medlemmer, ansatte - 3 medlemmer. 

Til: Styret skal ha 8 medlemmer, 5 valgt av deltagerkommunene og 3 valgt av og blant de ansatte. Det 
er for medlem valgt av deltagerkommunene varamedlem i numerisk rekkefølge hvor varamedlem 
nummer 1 har oppmøterett, men ikke stemmerett. For medlem valgt av de ansatte er det personlige 
varamedlem.  

 
3. Representantskapet fastsetter følgende retningslinjer for styregodtgjøring for perioden 2021-2023: 

 

Retningsliner for godtgjersle til styret i Haugaland brann og redning iks 

Årleg godtgjersle til styreleiar  
 

Årleg godtgjersle til nestleiar i styret  

Årleg godtgjersle til styremedlem   

Årleg godtgjersle til fast varamedlem   

Styremedlemmer må delta på minst halvparten av møta for å få fullt 
styrehonorar. Ved deltakelse på mindre enn halvparten av møta, for eksempel 
3 av 8 møter, utbetalast 3/8 av styrehonoraret. 

 

Møtegodtgjersle pr møte for varamedlem  

Møtegodtgjersle pr møte for styreleiar, nestleiar og styremedlem for møter ut 
over 8 møter pr år 

 

Dokumentert tapt arbeidsforteneste – øvre grense pr dag  

Det vert ikkje utbetalt refusjon for tapt arbeidsforteneste i forbindelse med 
styremøter, men kan tilstås styremedlemmer når desse etter avtale 
representerer selskapet i annan samanheng.  

Tapt arbeidsforteneste/utlegg vert dekka etter skriftleg krav når arbeidsgjevar 
har gjort trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar. 
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Arbeidsgjevar som ikkje trekker arbeidstakar i løn kan krevje å få dekka 
utgifter til løn i den tida arbeidstakar har vært fråverande som fylgje av 
deltaking på møte m.v. for Haugaland Brann og Redning IKS. 

Sjølvstendig næringsdrivande kan maksimalt få 1/1800 del av 
pensjonsgjevande inntekt frå siste likning pr møtetime. Den maksimale satsen 
vert avgrensa til 350 kr/time – øvre grense kr 2 200 pr dag. 

 

Tap/utlegg skal legitimerast og må stå i rimeleg forhold til medgått møtetid. 
Tap i pårekna overtid eller anna ekstrainntekt kan ikkje erstattast. 

 

Reisegodtgjersle vert dekka i samsvar med Statens reiseregulativ  

 
Behandling i representantskapet 23.04.2021 
Valgkomitèen for eierkommunene la frem følgende kandidater til styret for perioden 2021-2023: 
 
Elling Hetland, leder  gjenvalg 

Torleif Østrem-Olsen, nestleder gjenvalg 
Laila Steine, medlem  gjenvalg 
Kristin Helle, medlem  gjenvalg 
Leif Malvin Knutsen, medlem  nyvalg  
 
Videre foreslår valgkomitèen varamedlem i følgende rekkefølge (numerisk): 
Heidi Synnøve Nymann gjenvalg 

Jan Erik Nygaard nyvalg 
Gro Staveland gjenvalg 
Øyvind Valen nyvalg 
Rune Teikari nyvalg 
 
Det er gjennomført valg av ansatterepresentanter, ref. protokoll av 23.04.2021. Følgende medlem med 
personlig varamedlem er valgt: 
 
Finn Ulvund, medlem nyvalg Thor Arne Larsen, personlig vara 
Leon Dale, medlem nyvalg Lise Åsheim, personlig vara 
Tore Johan Enerstvedt, medlem nyvalg Finn Thomas Yven, personlig vara 
 
Valgkomitèen har lagt frem forslag om at styregodtgjørelse ikke endres og står da som i forrige periode. 
Forslaget ble godkjent av representantskapet. 
 
 
VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 

1. Representantskapet fastsetter følgende styre for neste periode, ref. selskapsavtale for Haugaland 
brann og redning iks: 

Styreleder, nestleder og styremedlem: 

Styreleder:  Elling Hetland, leder 
Nestleder:  Torleif Østrem-Olsen, nestleder 
Styremedlem:  Laila Steine, medlem 
Styremedlem:  Kristin Helle, medlem 
Styremedlem: Leif Malvin Knutsen, medlem  

 Varamedlem, numerisk og i rekkefølge: 

Varamedlem 1: Heidi Synnøve Nymann 
Varamedlem 2: Jan Erik Nygaard 
Varamedlem 3: Gro Staveland 
Varamedlem 4: Øyvind Valen 
Varamedlem 5: Rune Teikari 
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Ansatterepresentanter, ref. protokoll av 23.4.2021, er for samme periode: 

Styremedlem:  Finn Ulvund  personlig varamedlem:  Thor Arne Larsen 
Styremedlem:  Tore Johan Enerstvedt  personlig varamedlem:  Finn Thomas Yven 
Styremedlem:  Leon Dale  personlig varamedlem:  Lise Åsheim 

 
 

2. Representantskapet vedtar følgende endringer i selskapsavtalen § 3-2, første avsnitt: 

Avsnittet endres fra: Styret skal ha 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse skal fordeles 
mellom medlemmer valgt av ansatte og medlemmer valgt av deltagerkommunene slik: 
Deltagerkommunene - 5 medlemmer, ansatte - 3 medlemmer. 

Til: Styret skal ha 8 medlemmer, 5 valgt av deltagerkommunene og 3 valgt av og blant de ansatte. Det 
er for medlem valgt av deltagerkommunene varamedlem i numerisk rekkefølge hvor varamedlem 
nummer 1 har oppmøterett, men ikke stemmerett. For medlem valgt av de ansatte er det personlige 
varamedlem.  
 

3. Representantskapet fastsetter følgende retningslinjer for styregodtgjøring for perioden 2021-2023: 
 

Retningsliner for godtgjersle til styret i Haugaland brann og redning iks 

Årleg godtgjersle til styreleiar  60 000 

Årleg godtgjersle til nestleiar i styret 36 000 

Årleg godtgjersle til styremedlem  24 000 

Årleg godtgjersle til fast varamedlem  24 000 

Styremedlemmer må delta på minst halvparten av møta for å få fullt 
styrehonorar. Ved deltakelse på mindre enn halvparten av møta, for eksempel 
3 av 8 møter, utbetalast 3/8 av styrehonoraret. 

 

Møtegodtgjersle pr møte for varamedlem 2 000 

Møtegodtgjersle pr møte for styreleiar, nestleiar og styremedlem for møter ut 
over 8 møter pr år 

2 000 

Dokumentert tapt arbeidsforteneste – øvre grense pr dag 2 200 

Det vert ikkje utbetalt refusjon for tapt arbeidsforteneste i forbindelse med 
styremøter, men kan tilstås styremedlemmer når desse etter avtale 
representerer selskapet i annan samanheng.  

Tapt arbeidsforteneste/utlegg vert dekka etter skriftleg krav når arbeidsgjevar 
har gjort trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar. 

Arbeidsgjevar som ikkje trekker arbeidstakar i løn kan krevje å få dekka 
utgifter til løn i den tida arbeidstakar har vært fråverande som fylgje av 
deltaking på møte m.v. for Haugaland Brann og Redning IKS. 

 

 

 

 

Sjølvstendig næringsdrivande kan maksimalt få 1/1800 del av 
pensjonsgjevande inntekt frå siste likning pr møtetime. Den maksimale satsen 
vert avgrensa til 350 kr/time – øvre grense kr 2 200 pr dag. 

 

Tap/utlegg skal legitimerast og må stå i rimeleg forhold til medgått møtetid. 
Tap i pårekna overtid eller anna ekstrainntekt kan ikkje erstattast. 

 

Reisegodtgjersle vert dekka i samsvar med Statens reiseregulativ  

 
 
21/006 Styreevaluering 
 

Brannsjefen sin tilråding 
1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering og tilbakemelding sendes 

eierkommunene.  

Saksbehandling i styret 24.03.2021 
Styret ber om at avsnitt 2 under punkt 2 i tilbakemelding fra styret til eiere, endres til: 
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Kommunikasjon mellom eiere og styret er avgjørende for å lykkes med utviklingen av selskapet i den 
retning som er fastsett. Det som vurderes som viktig fremover, er å forankre strategien på nytt og sikre 
at prosesser underveis for å lykkes med dette, er gode. Dette er et gjensidige ansvar. 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks 
1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering og tilbakemelding sendes 

eierkommunene.  

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2021 
Styreleder informerte om tilbakemelding gitt eierkommunene, ref. skriv av 24.03.2021. 
 
VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering.  

 
21/007 Samarbeidsavtale med Haugesund, ref. forliksavtale 
 

Brannsjefen sin tilråding 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saken til etterretning. 

Saksbehandling i styret 28.01.2021 
Det er vurdert til at styret ikke har muligheter for å komme frem til en samarbeidsavtale ut fra de 
forutsetninger som foreligger. Saken må av den grunn løftes opp til representantskapet for en videre 
vurdering.  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saken til etterretning. 
 
Saksbehandling i representantskapet 23.04.2021 
Daglig leder gikk kort gjennom status i saken. 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saken til etterretning. 

 
 
21/008 Organisering og dimensjonering av hovedbrannstasjon 
 

Brannsjefen sin tilråding 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar oppstart av hovedbrannstasjon ut fra 

de kriterier som er gitt i saken. 
 
Saksbehandling i styret 28.01.2021 
Organisering og dimensjonering av hovedbrannstasjon har sammenheng med sak 21/004, men det er ikke 
mulig å utrede dette inngående på nåværende tidspunkt. Som selskap kan vi likevel utrede to alternativ for 
å synliggjøre forventede synergier.  

Forslag til tilråding ble enstemmig vedtatt. 

Tilråding i styret for Haugaland brann og redning iks 

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar oppstart av hovedbrannstasjon ut fra 
de kriterier som er gitt i saken. 

 
Saksbehandling i representantskapet 23.04.2021 
Daglig leder gikk gjennom status for arbeidet med hovedbrannstasjon. 
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Det er viktig at eierne er fortløpende orientert, og at eierne spiller organisasjonen god. Til eiermøte blir det 
gitt en orientering fra prosjektleder for etablering av beredskapssenteret.  

Forslag til tilråding ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar oppstart av hovedbrannstasjon ut fra 

de kriterier som er gitt i saken. 

 
 
 
21/009 Orientering om drifta 
 

Brannsjefen sin tilråding 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering. 

 
Saksbehandling i representantskapet 23.04.2021 
Forslag til tilråding ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering. 

 
21/010 Eventuelt 
 

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt. 
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HIM 
Telefon 52 76 50 50 
Telefax 52 76 50 51 

e-post: him@him.as 

 

 

Representantskapet  Dato 12.05.21 

 

 
 

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK 

ONSDAG 26. MAI 2021 KL 15.00 

 

Det innkalles til møte i representantskapet for Haugaland Interkommunale Miljøverk, jf. §8 i 

loven og §10 i vedtekten. Møtet holdes onsdag 26.05.21 kl 15.00-17.00 på Teams. 

 

Dersom noen ikke kan møte, ber vi om å bli varslet snarest over tlf 52 76 50 50 eller e-

post: gro.staveland@him.as 

 

Følgende representanter innkalles: 

Bokn    Egil Våge 

Bokn  June Grønnestad  

Etne  Ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim 

Etne  Varaordfører Kenneth Lyng Karlsen  

Haugesund  Astri Furumo 

Haugesund  John W. Pettersen 

Haugesund  Karoline Sjøen Andersen 

Haugesund  Arne Trygve Løvvik 

Tysvær  Ordfører Sigmund Lier 

Tysvær  Varaordfører Sven Ivar Dybdal 

Vindafjord  Ordfører Ole Johan Vierdal 

Vindafjord  Varaordfører Tove Elise Madland  

 

Varamedlemmer som varsles og kan bli innkalt ved forfall: 

Bokn       Lillian Grønnestad og Erik Nilssen 

Etne Kristin Golf og Knut Erik Ebne 

Haugesund Bjørn Breivik, Laila Tjerandsen, Sjur Risanger og Svein Inge Huseby 

Tysvær Lillian Vikra og Gunn Marit Lygre 

Vindafjord Gustav Løge Fosse og Modolf Haraldseid 

  

 

 

Alle deltakerkommunene er varslet ved ordfører. 

 

Innkallingen sendes også til:  

Haugaland kontrollutvalgssekretariat  

Styreleder i HIM, Arild Karlsen 
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  2 

Saksliste: 

Evt. merknader til innkallingen 

Valg av møteleder og protokollfører 

Valg av 2 representanter til å signere protokollen sammen med møteleder 

Godkjenning av saksliste 

 

 

Referat- og orienteringssaker: 

21.01 Protokoll fra møte i representantskapet 02.12.20 

21.02 Orientering om HIM pr mai 2021 inkl. revidert strategiplan - ved Gro Staveland 

21.03 Orientering om samarbeid mellom HIM og Karmøy kommune - ved Astri Furumo 

21.04 Orientering om regnskap og årsmelding 2020 og andre nøkkeltall - ved økonomi- og 

administrasjonsleder Trond Kampen 

 

Vedtakssaker: 

21.05 Årsmelding og regnskap 2020 

 

 

Astri Furumo   Gro Staveland 

Leder representantskapet Adm direktør 

 
 
 

Vedlegg:  

- Signert protokoll fra møte i representantskapet 02.12.20 

- Saksutredning til sak 21.05 
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Sandnes kommune - kommunedirektør 

Arkivsak-dok.  20/18081-6  

Saksbehandler Sidsel Haugen 

Behandles av Sakstype Møtedato  

Formannskapet 20192023  Utvalgssaker 08.03.2021 

Kommunestyret 2019- 

2023  

Utvalgssaker 15.03.2021 

Rogaland Revisjon IKS - opptak av 9 kommuner på Haugalandet som nye 

deltakere, godkjenning    

1. SAKEN GJELDER

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat har i brev av 16.11.2020 til Rogaland

Revisjon IKS oversendt vedtakene fra by-/kommunestyrene i Haugesund,

Karmøy, Sveio, Tysvær, Sauda, Etne, Bokn, Vindafjord og Utsira om å søke

opptak som deltakere i selskapet fra 1. juli 2021 (vedlegg 1A-1J). I samsvar med

selskapets strategi stiller både styret i Rogaland Revisjon IKS og

representantskapet seg positive til utvidet eierskap fra kommunene på

Haugalandet.

Sak om opptak av nye deltakere i et interkommunalt selskap skal behandles av 

samtlige eiere sine kommunestyrer. Opptaket er avhengig av godkjenning hos 

samtlige nåværende1 eierkommuner i selskapet. Siste gang det ble søkt om og 

godkjent opptak av ny deltaker var i 2017, med opptak av Suldal kommune.   

Kommunedirektørene/rådmennene i de åtte kommunene på nord-Jæren, samt 

fylkeskommunen har i fellesskap saksbehandlet søknadene og utarbeidet 

herværende fellessak. Det er videre foretatt nødvendige oppdateringer av 

selskapsavtalen, samarbeidsavtalen og eierstrategien.    

Det tilrås å godkjenne søknadene om opptak fra de 9 kommunene på 

Haugalandet.  

2. FAKTAOPPLYSNINGER

2.1 Søknad om opptak fra ni by-/kommunestyrer  

Det er kontrollutvalgene i hver av de ni kommunene som ihht. kommunelovens 

bestemmelser har saksforberedt valg av revisjon for kommunen. De resepektive 

ni by-/kommunestyrene behandlet sak om valg av levering av revisjonstjenester 

1 Rogaland fylkeskommune og kommunene Suldal, Hjelmeland, Strand, Kvitsøy,  

Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Bjerkreim, Hå, Eigersund, Sokndal, Lund 

Side 
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høsten 2020. Alternativene som forelå var å fortsette med en konkurransebasert 

løsning og gå ut på ny forespørsel ved utløpet av inneværende avtale eller søke 

om deltakelse i interkommunalt samarbeid i Rogaland Revisjon IKS. De omsøkte 

ni by-/ kommunestyrene vedtok å søke deltakelse i interkommunalt samarbeid 

fra 01.07.2021 om leveransen av revisjonstjenestene.   

Kontroll og tilsyn med kommunens virksomhet er jf. kommuneloven lagt til 

kontrollutvalget. Utvalget utøver bestillerrollen overfor kommunens revisor når 

det gjelder forvaltningsrevisjon. De ni kontrollutvalgene på Haugalandet får i dag 

sine sekretariattjenester fra Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

Nåværende eierkommuner i Rogaland Revisjon IKS sine kontrollutvalg får 

tilsvarende tjenester fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS, mens 

fylkeskommunen har valgt å ha eget sekretariat hos seg.   

Med utvidelsen av nye deltakere i Rogaland Revisjon IKS og det faktum at 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS2 må omdannes som følge av ny 

kommunelov, gjør at det er behov for å se nærmere på en hensiktsmessig 

fremtidig løsning for sekretariatstjenestene til eierkommunene i Rogaland 

Revisjon IKS. Det er naturlig å utføre dette arbeidet til høsten, og etter opptaket 

av nye deltakerkommuner er ferdig behandlet.  

Målet for arbeidet er å finne frem til effektive og hensiktsmessige løsninger for så 

vel kontrollutvalgene som Rogaland Revisjon IKS samt alle eierkommunene.   

2.2 Eierbrøk og kapitalinnskudd ved inntreden i selskapet  

Opptak av nye deltakere reguleres av bestemmelser i Selskapsavtalen og 

Samarbeidsavtalen i Rogaland Revisjon IKS.  

Etter opptaket av Suldal kommune og deres innbetaling av kr 50.000 er 

selskapskapitalen pr d.d. pålydende totalt kr 4,050 mill. Selskapskapitalen og 

størrelsen på engangsinnbetalingen er med på å fastsette hvilken eierandel 

kommunen har i selskapet.  

Eierbrøken i selskapet ble ved etableringen fastsatt slik (jf. Samarbeidsavtalen):  

Av totalt kapitalinnskudd skyter Rogaland fylkeskommune inn kr 1,0 mill. som 
tilsvarer 25% eierandel. Resterende kr 3,0 mill. fordeles på deltakerkommunene i 
henhold til folketallet pr 1.1.2003 som blir deltakerkommunenes eierandel i 
selskapet. Ved Time kommune sin uttreden av selskapet i 2005 ble eierbrøken 

justert for Time sin andel og reberegnet med grunnlag i folketallet pr 1.1.2005, 

med noen tilpasninger.  

Dette betyr at det er kapitalinnskuddet pr. kommune, folketallet pr 1.1.2005 og 

fordelingen mellom hhv. fylkeskommunen og primærkommunene som har 

betydning for fastsettelsen av eierbrøken.  

Siden opptaket av Suldal har det ikke vært endringer på eiersiden i selskapet. 

Eierbrøken har hittil hatt betydning ved stemmegivning i representantskapet. 

Driften har ikke aktualisert spørsmål som f.eks. utbytte der eierbrøk har 

betydning.  

2 Ny Kommunelov viderefører ikke interkommunalt samarbeid §27. Lovarbeidet peker på 

Kommunalt Oppgavefellesskap eller IKS som mulige alternativer.   
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I tråd med selskapsdokumentene og med samme kronebeløp (kr 12,80) som 

Suldal kommune sitt kapitalinnskudd ble beregnet til, medfører opptaket av de ni 

nye kommunene følgende endringer i eierandel:   

  

Kommune  Selskapskapital  Eierandel  

Oppr. %  
Eierandel  
1.1.2017    

Eierandel  
1.1.20203  

Eierandel  
1.7.2021  

Kvitsøy  6 000  0,15  0,14  0,14  0,11  

Forsand  11 600  0,29  0,31      

Hjelmeland  32 000  0,80  0,76  0,76  0,60  

Bjerkreim  28 400  0,71  0,68  0,68  0,54  

Finnøy  32 400  0,81  0,77      

Lund  35 600  0,89  0,87  0,87  0,68  

Sokndal  37 600  0,94  0,92  0,92  0,72  

Rennesøy  35 600  0,89  0,93      

Randaberg  103 600  2,59  2,52  2,52  1,98  

Gjesdal  101 600  2,54  2,57  2,57  2,02  

Strand  116 800  2,92  2,89  2,89  2,28  

Eigersund  151 600  3,79  3,72  3,72  2,93  

Hå  166 400  4,16  4,10  4,10  3,22  

Sola  226 800  5,67  5,50  5,50  4,33  

(nye) Sandnes  636 000  15,90  15,97  16,28  12,81  

(nye) Stavanger  1 278 000  31,95  31,59  33,29  26,20  

Rogaland  

Fylkeskommune  

1 000 000  25,00  24,69  24,69  18,71  

Suldal   50 000  0  1,08  1,08  0,85  

Selskapskap. før  4 050 000  100 %  100%  100%    

            

Karmøy  481 600        8,19  

Haugesund  404 200        6,88  

Tysvær  120 100        2,04  

Vindafjord  104 100        1,77  

Sauda  61 800        1,05  

Sveio  60 000        1,02  

Etne  50 000        0,85  

Bokn  9 860        0,17  

Utsira  2 730        0,05  

Sum økning  1 294 390        22,02  
Selskapskapital  5 344 390        100,00  

Primærkommunene: 81,29 % og Rogaland fylkeskommune 18,71% fra 1.7.2021  

   

Innbetalingen av kapitalinnskuddet er en engangsutgift for de nye deltakerne. 

Utgiften skal regnskapsføres i investeringsregnskapet.  

  

                                       
3 Endring som følge av ny kommunestruktur fra 1.1.2020  
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2.3 Øvrige utgifter og økonomisk ansvar  

Det følger av IKS loven at deltakerne i selskapet er prorata ansvarlige for 

selskapets gjeld og forpliktelser dvs. økonomisk ansvar i samsvar med 

eierbrøken.  

Av selskapsavtalens §12 til Rogaland Revisjon IKS følger at lånerammen er 

begrenset oppad til kr 4 mill. totalt. Virksomhetens art gjør at behovet for 

lånefinansiering er lavt og pr. d.d. er ikke rammen disponert.  

  

Selskapet fakturerer timeforbruket i samsvar med timepris som fastsettes i årlig 

økonomiplanbehandling. Ved etableringen av selskapet ble det fast som prinsipp 

at eierkommunene prioriterer å fastholde en moderat timeprisutvikling over tid, i 

stedet for en utbyttestrategi. Faktisk timeprisutvikling bekrefter eiernes 

forventning. Samtidig har fondsoppbyggingen vært på et moderat nivå og står nå 

i rimelig forhold til hva det må forventes at selskapet har av opparbeidede midler 

til å selv å kunne foreta utskiftning av teknisk utstyr som er nødvendig for en 

effektiv tjenesteproduksjon i en personell og kompetanseintensiv virksomhet som 

revisjonen er.   

  

Det tilligger by-/kommunestyret i den respektive eierkommune å fastsette den 

årlige budsjettrammen for kontrollutvalget og dets virksomhet. Inkludert i 

budsjettrammen er revisjonstjenestene som kjøpes fra Rogaland Revisjon IKS.  

  

Det påløper ingen ytterligere faste utgifter knyttet til deltakelsen i Rogaland 

Revisjon IKS, for eierkommunene.  

  

3. VURDERING OG ANBEFALING  

I den innledende dialogen som har vært med de ni søkerkommunene 

fremkommer det klare forventning til kvalitet, lærings- og forbedringsfokus i 

forvaltningsrevisjoner som utføres av selskapet. Kommunedirektørene/ 

rådmennene slutter seg til dette og vurderer det slik at med flere deltakere i 

selskapet legges det godt til rette for å oppnå forventningene.   

  

Gjennom utvidelsen blir selskapet stilt i posisjon til å i ennå større grad bidra til 

kunnskapsdeling på tvers av kommunene, erfaringsgrunnlaget for 

sammenligninger øker og mulighetene for å hente ut «beste praksis» for bruk i 

blant annet forvaltningsrevisjoner styrkes. Flere av eierkommunene står i et 

betydelig omstillingsarbeid for å tilpasse virksomheten til de økonomiske 

rammene kommunen har. I dette arbeidet er kunnskapsdeling og læring på tvers 

et vesentlig verktøy for å arbeide målrettet og til oppnå resultater på både kort 

og lang sikt.   

  

I løpet av høsten 2021 er det behov for både å utføre et arbeid mht fremtidig 

løsning for sekretariatsfunksjon for kontrollutvalgene som følge av utvidelsen og 

tilpasninger til ny kommunelov. Videre er det behov for å revidere eierstrategien 

over selskapet, slik at den er mer i tråd med eierfellesskapets samlede 

forventning til selskapet. I disse arbeidene må både nåværende 

kontrollutvalgssekretariater og styret i Rogaland Revisjon IKS involveres.    

  

I samsvar med eierstrategiens forventning om utvikling av selskapet gjennom 

målrettet vekst i antall deltakere og selskapets egen strategi om kvalitet og 

utvikling av en dyktig kommunerevisjon, tilrås at kommunestyret godkjenner 

søknadene.  

  

92



side 5 av 5  

  

Opptak av ny deltaker i et IKS krever godkjenning i samtlige eierkommuner.  

  

  

  

  

Forslag til vedtak:  

1. Sandnes kommunestyre godkjenner at kommunene Haugesund, Sauda, Bokn, 

Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne og Sveio tas opp som nye deltakere 

i Rogaland Revisjon IKS fra og med 01.07.2021.   

  

Selskapskapitalen økes til kr 5,344 mill. med innbetaling av et samlet 

kapitalinnskudd på kr 1,294 mill fra de ni kommune og med fordeling pr. 

kommune slik det fremgår av denne sakens punkt 2.2.   

2. Oppdaterte selskapsdokumenter hhv. Selskapsavtalen datert 01.07.2021 

(vedlegg 2) og Samarbeidsavtalen datert 01.07.2021 (vedlegg 3) godkjennes.  

3. Oppdatert eierstrategi overfor Rogaland Revisjon IKS (vedlegg 4) godkjennes.  

  
  

  

  

Kommunedirektøren i Sandnes, 25.02.2021  

  

Bodil Sivertsen  

kommunedirektør  

  .  

  .  

  

Vedlegg:   

1A Brev  om KST vedtak  Valg av revisjon fra 010721  

1B Bokn KST vedtak 271020 sak 45  Val av revisjonsordning frå 010721  

1C Etne KST vedtak 271020 sak 57 Valg av revisjon  

1D Haugesund BST vedtak 141020  sak 57 20  

1E Karmøy KST vedtak 210920 sak 118  Valg av revisjon fra 010721  

1F Sauda KST vedtak 211020 sak 105  

1G Sveio KSTvedtak  sak 98 20 Val av revisjon  

1H Tysvær KST vedtak 220920 sak 85 Val av revisjon frå 010721  

1I Utsira KSTvedtak 051120 sak 43 Valg av revisjon  

1J Vindafjord KST vedtak 271020 sak 61 Val av revisjon frå 010721  

Vedlegg 2 Just Selskapsavtale av 01072021  

Vedlegg 3 Just Samarbeidsavtale av01072021  

Vedlegg_4_Just_Eierstrategi_RogalandRevisjonIKS_01.07.2021  

  

  

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 

godkjenning.  
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Program | #ku21nkrf 

DAG 1 - Onsdag 21. april 2021: 

09.00 Velkommen 

• Rune Tokle, daglig leder i NKRF 
• Eva Bratholm, møteleder 

Pandemiens virkning på sårbare grupper 

• Henning Warloe (H), leder av kontrollutvalget i Bergen kommune 

Pandemiens virkning på sårbare barn og unge 

• Inga Bejer Engh, barneombud 

Smitteverntiltakenes virkning på folkehelsa på andre områder 

• Pål Surén, forsker, Folkehelseinstituttet (FHI) [erstattet Camilla Stoltenberg] 

Samtale mellom Warloe, Engh og Surén 

09.50 Pause 

10.00 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet 

• Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet 

10.25 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet – sett fra kommunenes ståsted 

• Bjørn Arild Gram, styreleder i KS 

10.45 Pause 

11.00 Etter koronatida kommer læretida 

• Karl Anders Nilsen (Sp), nestleder av kontrollutvalget i Stavanger 
kommune [erstattet Aleksander Stokkebø] 

• Svein Kvalvåg, senior forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS 

11.30 Samtale mellom innlederne 

12.00 Slutt for dagen 
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DAG - Torsdag 22. april 2021: 

09.00 Er vi rigget for kriser? 

• Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 

09.30 Når krisen er der 

• Anders Østensen (A), ordfører i Gjerdrum kommune 

9.45 Datainnbruddet i Østre Toten kommune 

• Bror Helgestad (Sp), ordfører i Østre Toten kommune 

10.00 Samtale mellom Aarsæther, Østensen og Helgestad 

10.15 Pause 

10.30 Varsling i kommunene – hva gjør du når det varsles på toppledelsen? 

• Sissel C. Trygstad, forskningssjef i Fafo 

10.55 Hva er kontrollutvalgets rolle når det varsles på toppledelsen? 

• Torbjørn Brandt, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS 
• Ove Morten Haugan (A), leder av kontrollutvalget i Verdal kommune 

11.05 Pause 

11.15 Samtale mellom Trygstad, Brandt og Haugan 

11.30 Kåseri 

• Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av 
Kommunesektorens etikkutvalg 

12.00 Slutt 
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Fagkonferanse 1.-2. juni 2021 – Digital 
Velkommen til fagkonferansen 2021, 1.-2. juni 

Den årlige fagkonferansen 1.- 2. juni, skal arrangeres digitalt. Beslutningen ble tatt av 
styret 15. mars.  Programmet vil tilpasses til et digitalt opplegg. Vi kommer tilbake med 
mer informasjon om organiseringen av arrangementet 

Program: 

Dag 1: 09.00 til ca. 12.00 

• Samspillet mellom stat og kommune i en krisetid 
• Hvordan har kontrollutvalget i en ny sammenslått kommune funnet sin rolle i et år 

med pandemi? 
• Henvendelser til kontrollutvalget – til besvær eller begjær? 

Dag 2: 09.00 til ca. 12.30 

• Hva er “kommunal økonomisk bærekraft” og hvordan angår det kontrollutvalget? 
• Evaluering av valg til kontrollutvalg 
• Kommunalt barnevern i et internasjonalt søkelys 
• Habilitet i kommuner – kan vi snakke om rollekarusell?   Saker som har vært 

omtalt i media 

Detaljert program blir lagt ut når det er klart 

Konferanseavgift: 

• Kr 2 900 (ikke medlem kr 3 300) 
• Kr 1 900 for en dag (ikke-medlem 2 300) 

Påmelding: løpende 
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