
 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 1 

 

Kontrollutvalget i Strand kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Møterom: Heiahornet 
Dato: 26.10.2017 
Tidspunkt: Kl. 16.15 
Møtenr: 5 

 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
28/17 Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.2017 
29/17 Orientering om Strand kommunes regnskap pr. 2. tertial 2017 
30/17 Orientering fra administrasjonen - Barneverntjenesten 

31/17 Bestilling av prosjektmandat for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2018 
32/17 Møteplan for 2018 
33/17 Statusoversikt prosjekt og kontroller pr. okt. 2017 

  

Referatsaker/meldinger 
Periode: 07.09.2017 - 26.10.2017 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

9/17 16/00039-4 Brev til Rådmann ang. meld.sak 5/17 - henvendelse fra innbygger. 

10/17 16/00039-5 Tilsvar til meldingssak 5/17 - Vervik 

11/17 16/00039-7 Ny henvendelse fra innbygger i Vervik saken 

12/17 16/00040-25 Høstkonferansen 2017 - Invitasjon.pdf 

 
Medlemsoversikt 

 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.mobil til sekretær eller på 

e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi 

melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. 

Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/vara-

medlemmer. 

 

 

Sandnes, 18.10.2017 

 

Edvard K. Tungland 

Leder av kontrollutvalget Leni Tande 

 Sekretariatet 

 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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28/17 Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00157-21 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 26.10.2017 28/17 

 

 

 

 

 

Protokoll fra forrige møte i kontrollutvalget 07.09.2017 legges fram til kontrollutvalget for 

endelig godkjenning. 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 07.09.2017 
 

 

 

 

 

 

SANDNES, 19.09.2017 

 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

Saksliste 

Vedlegg:  

Protokoll 07.09.17 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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29/17 Orientering om Strand kommunes regnskap pr. 2. 
tertial 2017 

Arkivsak-dok.  16/00028-22 

Arkivkode. 212 

Saksbehandler. Leni Tande 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 26.10.2017 29/17 

Bakgrunn  
Kontrollutvalget har en lovfestet plikt til å knytte kommentarer til kommunes årsregnskap før 

dette behandles av formannskap og kommunestyre. Det medfører at kontrollutvalget har 

behov for å følge med i status knyttet til regnskapet i løpet av året. Som et ledd i 

kontrollutvalgets tilsyn med regnskapet legges derfor tertialrapportene fram for utvalget til 

orientering.  

Saksframstilling  
Til dette møtet er rådmann invitert til å orientere om regnskapet pr. 2. tertial 2017. 

Kommunens økonomirapportering ligger vedlagt til saken. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens gjennomgang av regnskap pr. 
2.tertial 2018 til orientering.

SANDNES, 19.09.2017 

Leni Tande 

Rådgiver 

Vedlegg:  

Vedlegg 1:Tertialrapport 2 - 2017 med budsjettjusteringer(1) 

Vedlegg 2:Finansrapport 2 tertial 2017(1) 

Vedlegg 3:Tertialrapport 2_virksomhetsoversikt 

Vedlegg 4:Rapport investeringer pr 31.08.2017 - 2. tertial 

Vedlegg 5:Rapport investeringer pr 31.08.2017- 2. tertial 

Bygg og Eiendom Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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30/17 Orientering fra administrasjonen - Barneverntjenesten 

 
Arkivsak-dok.  16/00044-33 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 26.10.2017 30/17 

 

Bakgrunn 
Som et ledd i sin tilsynsvirksomhet har kontrollutvalget invitert alle kommunale ledere i 

Strand kommune for å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Kontrollutvalget vedtok i 

møte 02.2.2017 og fortsette med orienteringssaker fra administrasjonen. Denne gangen med 

orienteringer innenfor prioriterte områder fra plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. 

 

Saksutredning 
Til dette møtet er leder for barneverntjenesten Anne Grethe Rosså Ramsvik invitert for å 

orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Hun oppfordres til å si litt om følgende punkter:  

 

 Generelt om avdelinga:  

o Plassering i organisasjonen  

o Tjenestetilbud  

o Personale: tall på ansette, kompetanse, sykefravær  

o Budsjett og regnskap for enheten  

 Tanker om fremtiden:  

o Tjenestebehov/tilbud – utfordringer/endringer  

o Kompetansebehov  

o Evaluering/utvikling  

 Kontroll og tilsyn  

o Har det vært forvaltningsrevisjoner innen noen av tjenestene de siste 5 årene, i 

så fall, hva har disse ført til?  

 

Det er satt av ca 30-40 min til orienteringen inklusiv spørsmål og dialog. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand tar gjennomgangen til leder for barneverntjenesten 
i Strand kommune til orientering. 

 

 
SANDNES, 19.09.2017 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

 

Click here to enter text. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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31/17 Bestilling av prosjektmandat for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon i 2018 
 
Arkivsak-dok.  16/00036-4 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 26.10.2017 31/17 

 

 

Bakgrunn:  
Kontrollutvalget velger hver høst ut hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal 

gjennomføres i det påfølgende budsjettåret. Kontrollutvalget vil for 2018 ha et budsjett (350 

timer) som tilsier at det kan gjennomføres ett eller to prosjekter alt etter hvor stort 

timeforbruket på det enkelte prosjektet er.  

 

Saksutredning:  
Kontrollutvalget har utarbeidet en Plan for forvaltningsrevisjon for inneværende 

kommunestyreperiode. Her ble følgende prosjekter prioriterte for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon: 

 

 Barnevern – samarbeid med andre instanser – BEHANDLET 04.05.17 

 Dementavdelingen – økonomi, sykefravær og kompetanse  

 Tilpasset opplæring – skole og barnehage  

 Legetjenesten – oppfølgingsrapport  

 Støttekontakter – psykisk utviklingshemmede  

 Flyktningearbeid i kommunen  

 

I tillegg vil kontrollutvalget i løpet av perioden kunne vurdere prosjekter blant disse innbyrdes 

uprioriterte prosjektene:  

 Kommunens beredskap og beredskapsplan  

 Internkontroll  

 

I plan for selskapskontroll for inneværende periode ble følgende prioriterte prosjekter 

foreslått: 

 

o Avanti Ryfylke AS - BESTILT 04.05.17 

o Lysefjorden Utvikling  

o Reisemål Ryfylke  

o Ryfylke IKS  

 

Kontrollutvalget er gitt mandat til å endre/oppdatere planen dersom det er behov for det. Det 

vil derfor være mulig å velge ut et prosjekt som ikke er prioritert i planen dersom 

kontrollutvalget mener dette vil ha høyere nytteverdi. 
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Kontrollutvalget velger selv om de vil gi innspill til revisor knyttet til mulige 

problemstillinger nå, eller om de vil vente til utkast til prosjektmandat foreligger på neste 

møte, og da ta stilling til om det skal foretas endringer i revisors forslag. 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat 
innenfor xxxx til neste møte.  
 
Prosjektet skal i hovedsak ta for seg disse problemstillingene: 

  
 

 

 

 

 

SANDNES, 19.09.2017 

 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

 

Vedlegg:  

Plan for forvaltningsrevisjon Strand 2017 - 2020 Strand 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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32/17 Møteplan for 2018 
 
Arkivsak-dok.  16/00040-24 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 26.10.2017 32/17 

 

Bakgrunn  
Med utgangspunkt i møteplan for 2017 har sekretariatet laget et forslag til møteplan for 2018. 

Normalt har kontrollutvalget 5-6 møter i året.  

 

Saksutredning  
I forslag til møteplan for 2018 legger vi opp til 6 møter, 3 møter om våren og 3 om høsten.  

Møter kan bli avlyst dersom saksmengden er liten. Det er også mulig å ha ekstra møter 

dersom det er behov for det.  

På møtet i mai skal kontrollutvalget behandle årsregnskapet for kommunen. Dette møtet må 

derfor tilpasses kommunens møteplan, da formannskapet ifølge forskriftene må kjenne 

kontrollutvalget sin uttalelse om årsregnskapet før de innstiller til bystyret. I møteplanen har 

vi foreløpig satt inn 9.mai. Dersom det skulle bli endringer vil vi gi beskjed så snart som 

mulig.  

 

Møtedag er hovedsakelig torsdag, og møtetidspunkt kl. 16:15. Møtedatoer og dager skal 

tilpasses 16 andre utvalg, slik at det kan være vanskelig å endre på dette. Dersom utvalget 

likevel foretrekker å gjøre endringer, vil vi strekke oss så langt vi kan for å få dette til. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Strand vedtar følgende møteplan for 2018: 

Dag Dato Tidspunkt Kommentar 

Torsdag 22.02.2018 16:15  

Onsdag 09.05.2018 16:15 NB!onsdag 

Torsdag 14.06.2018 16:15  

Torsdag 20.09.2018 16:15  

Torsdag 25.10.2018 16:15  

Torsdag 06.12.2018 16:15  

 

 
SANDNES, 22.06.2017 

 
Saksliste 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

Click here to enter text. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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33/17 Statusoversikt prosjekt og kontroller pr. okt. 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00200-32 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 26.10.2017 33/17 

 

 

Bakgrunn:  
Sekretariatet legger til hvert møte fram en oversikt over de sakene og prosjektene 

kontrollutvalget arbeider med eller har bestilt fra revisor. Dette gjelder i hovedsak 

forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, men også andre saker som krever oppfølging tas 

med i oversikten. Oversikten oppdateres til hvert møte.  

 

Saksutredning:  
Under denne saken kan kontrollutvalget ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir også 

lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til pågående prosjekter og 

avklare endringer om det er nødvendig.  

Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker som blir ferdig behandlet i inneværende 

valgperiode.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikten pr. okt. 2017 til orientering. 
 

 

 

 

 

SANDNES, 19.09.2017 

 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

Saksliste 

Vedlegg:  

Statusoversikt pr. okt. 2017 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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Referatsaker/meldinger: 
 

 

9/17 Brev til Rådmann ang. meld.sak 5/17 - henvendelse fra innbygger. 

 
10/17 Tilsvar til meldingssak 5/17 - Vervik 

 
11/17 Ny henvendelse fra innbygger i Vervik saken 
 

12/17 Høstkonferansen 2017 - Invitasjon.pdf 
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KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 


 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Strand 
 


Møtenr.: 


4 


Møtedato: 


07.09.2017 


Utvalgssaksnr.: 


21/17 - 27/17 


Disse møtte: 
Edvard K. Tungland 
Ellen Karender 
Grim Lura 
Åge Gjørøy 
Hogne Fjellanger 


Forfall / varamedlemmer: 
 
 


Andre tilstede: 
Fra Strand kommune, økonomisjef Hanne K. Fjeld, til mld.sak 8/17 
Fra Strand kommune, virksomhetsleder dementavdelingen, Jane M. L. Moe til sak 22/17 
Fra Rogaland revisjon, revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad 
Fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat, rådgiver Leni Tande 
 


 


 Side 


Saker til behandling 


21/17 16/00157-19 Godkjenning av protokoll fra møte 01.06.2017 2 


22/17 16/00044-30 
Orientering fra administrasjonen - Virksomhetsleder for 
dementavdelingen 


2 


23/17 15/00043-14 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Kommunalt Arkiv 


3 


24/17 16/00031-30 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.2017 3 


25/17 16/00035-8 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 4 


26/17 16/00155-9 
Orientering om overordnet revisjonsstrategi for 
revisjonsåret 2017 


4 


27/17 16/00200-29 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. sept. 2017 5 


Referat-/meldingssaker 


6/17 16/00039-4 
Brev til Rådmann ang. meld.sak 5/17 - henvendelse fra 
innbygger. 


5 


7/17 16/00039-5 Tilsvar til meldingssak 5/17 - Vervik 5 


8/17 16/00155-11 Mulige kritikkverdig forhold (unt.offsak)  
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Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
21/17 Godkjenning av protokoll fra møte 01.06.2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 01.06.2017 
 


 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
 
Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 01.06.2017 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
22/17 Orientering fra administrasjonen - Virksomhetsleder for 


dementavdelingen 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand tar gjennomgangen til virksomhetsleder for 
dementavdelingen i Strand kommune til orientering. 
 


Møtebehandling 
Virksomhetsleder for dementavdelingen orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar gjennomgangen til virksomhetsleder for 
dementavdelingen i Strand kommune til orientering. 


 
[Lagre]  
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23/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunalt Arkiv 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten «Kommunalt arkiv» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. 


 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget foreslo følgende tilleggspunkt til forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om ny oppfølging av rapporten høsten 2018, 
med tilbakemelding på om planlagte tiltak er iverksatt og effekten av disse. 
 
Votering 
Forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggspunkt ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten «Kommunalt arkiv» til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om ny oppfølging av rapporten høsten 2018, 
med tilbakemelding på om planlagte tiltak er iverksatt og effekten av disse. 
 
Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. 
 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
24/17 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand tar regnskapsoversikten pr. 31.07.17 til orientering. 
 
 


Møtebehandling 
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Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar regnskapsoversikten pr. 31.07.17 til 
orientering. 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
25/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 på 
kr.1 068 300,- ekskl. mva 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 
2018 på kr.1 068 300,- ekskl. mva 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
26/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand tar revisors gjennomgang av revisjonsstrategien for 2017 til 
orientering. 
 


Møtebehandling 
Revisjonsdirektøren orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar revisors gjennomgang av revisjonsstrategien 
for 2017 til orientering. 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
27/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. sept. 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikten pr. sept. 2017 til orientering. 
 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikten pr. sept. 2017 til orientering. 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
 
6/17 Brev til Rådmann ang. meld.sak 5/17 - henvendelse fra innbygger. 
 
7/17 Tilsvar til meldingssak 5/17 – Vervik 
  
Meldingssakene 6/17 og 7/17 utsettes til neste møte.  
 
8/17       Mulige kritikkverdige forhold. (unt.off.sak)  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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EVENTUELT 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
Edvard K. Tungland 
        Leni Tande 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
 
 
 








Strand Kommune 
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Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 


Vedtatt av kommunestyret i Strand 09.11 2016 
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2 OMRÅDER FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON ..................................................... 3 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 


1 Innledning 
Kommunestyret har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen.  


Kommuneloven1 pålegger kommunestyret å velge et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med 
den kommunale forvaltningen på sine vegne. Kontrollutvalget er bl.a. pålagt å påse at det årlig 
gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 


Kontrollutvalget er i tillegg pålagt å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon for hver 


kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet2. Planen skal 
vedtas av kommunestyret. 


Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og kommunestyret bruker plan for 
forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i 
kommunen. Kontrollutvalget vil ha planen til løpende vurdering og gi tilbakemelding til 
kommunestyret dersom det oppstår forhold som gjør endringer/ekstraordinær evaluering nødvendig. 


1.1 Overordnet analyse/formål med planen 


Plan for forvaltningsrevisjon skal bygge på en overordnet analyse av virksomheten i Strand kommune 
ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Hensikten med denne overordnede analysen er å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Analysen som viser 
revisors oversikt over vesentlige risikoområder i Strand kommune er lagt ved planen. 


Formålet er å bidra til at Strand kommune driver sin virksomhet etter gjeldende lover og 
bestemmelser og oppnår de målsettingene som kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte 
planer, budsjett, årsmeldinger og øvrige politiske vedtak. Formålet kan også være at det foretas en 
gjennomgang av utsatte områder for å forebygge uønskede hendelser. 


2 OMRÅDER FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 


2.1 Kommunens virksomhet 


Kommunens virksomhet er i stadig endring. Organisasjonsmessige forhold og eksterne betingelser 
knyttet til økonomi, sysselsetting, statlige føringer og krav m.m. vil variere i løpet av noen år. Disse 
variasjonene kan ha innvirkning på hvilke områder der det er mest hensiktsmessig å sette inn 
ressurser til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 


Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4- årsperiode. I 
tillegg til løpende vurdering av planen kan den bli rullert ved behov, for eksempel etter 2 år. 


Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta nødvendige endringer fra de vedtatte 
prioriteringene i planen ved behov. Kontrollutvalgets tilgjengelige budsjett tilsier at det kan 
gjennomføres 1-2 forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år i planperioden. 


                                                           
1 Kommunelovens § 77 


2 Forskrift om kontrollutvalg § 10 
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2.2 Forvaltningsrevisjon i kommunalt heleide selskaper 


Gjennomføring av en avgrenset forvaltningsrevisjon i kommunalt heleide selskaper er et valgfritt 


alternativ dersom selskapet er heleid av kommunene3. Dette vil gjelde IKS-er, §27-selskaper som er 
selvstendige rettssubjekter og kommunalt heleide aksjeselskaper. Det kan være aktuelt dersom funn 
fra obligatorisk eierskapskontroll, andre tips, politiske vedtak eller politiske føringer viser at det er 
forhold som kontrollutvalget mener bør bli nærmere undersøkt. Det vises til utarbeidet Plan for 
selskapskontroll for 2017-2020 samt overordnet analyse for selskaper. Dette er en selvstendig plan 
som legges fram for kontrollutvalget og kommunestyret. 


3 AKTUELLE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2017-2020 


3.1 Generelt 


Omfanget av forvaltningsrevisjon er avhengig av identifisert behov og de ressurser som stilles til 
rådighet for oppgaven. Den gjennomførte analysen er ikke uttømmende og vil ikke kunne ta hensyn 
til alle forhold. Den må sees på som et verktøy til å foreta en prioritering av områder/tema som 
er aktuelle for forvaltningsrevisjon sammen med de innspillene som er mottatt, dialog med revisor 
og kontrollutvalgets egne vurderinger. 


3.2 Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget har med bakgrunn i drøftinger og prioriteringer vurdert nedenforstående 
områder/tema som prioritert for forvaltningsrevisjon i planperioden: 


 Samhandling - barnevern og andre kommunale virksomheter  


 Dementavdelingen – økonomi, sykefravær og kompetanse 


 Tilpasset opplæring – skole og barnehage 


 Legetjenesten – oppfølgingsrapport 


 Støttekontakter – psykisk utviklingshemmede 


 Flyktningearbeid i kommunen 


 


I tillegg vil kontrollutvalget i løpet av perioden kunne vurdere prosjekter blant disse innbyrdes 
uprioriterte prosjektene : 


 Kommunens beredskap og beredskapsplan 


 Internkontroll 
 


Hvert tema vil bli nærmere utdypet og avgrenset i dialog med revisor i forbindelse med endelig 
bestilling av undersøkelsene. 


4 RAPPORTERING OM GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 
Revisor skal fortløpende meddele kontrollutvalget resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon i 
form av en utarbeidet rapport4. Videre er kontrollutvalget pålagt å rapportere tilsvarende til 


                                                           
3 Kommunelovens § 80. 


4 Forskrift om revisjon § 8 
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kommunestyret. Kontrollutvalgets behandling med innstilling til kommunestyret blir derfor 
fortløpende oversendt til behandling i kommunestyret. 


5 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 
Kontrollutvalget skal etter gjennomført forvaltningsrevisjon påse at kommunestyres vedtak i 


tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp
 
av administrasjonen5. 


Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp 
på en tilfredsstillende måte. 


Rapportering til kommunestyret om oppfølging av forvaltningsrevisjon vil skje gjennom 
oversending av enkeltsaker etter at de er behandlet i kontrollutvalget. 


6 SLUTTORD 
Kontrollutvalget ber om delegert fullmakt til å iverksette forvaltningsrevisjon på andre områder enn 
de som er foreslått/vedtatt dersom kontrollutvalget mener dette vil ha høyere nytteverdi. 
Kommunestyret har også myndighet til å pålegge kontrollutvalget å gjennomføre konkrete 
bestillinger i løpet av planperioden dersom det er ønskelig. 


 


 


 


Vedlegg til planen: 


Overordnet analyse  


 


                                                           
5 Forskrift om kontrollutvalg § 12 








   


 
 


FINANSRAPPORT PER 31.08.2017 


 


Rapporteringen tar utgangspunkt i revidert finansreglement vedtatt 14.12.2016, KOM 090/16. 


Formål med finansforvaltningen 


 Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om 
optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi best 
mulig tjenestetilbud. 


 Strand kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å 
oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid, samtidig som det sikres størst mulig 
forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. 


NØKKELTALL 


 


FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET 


Kommunens ledige likviditet utgjorde ca. 341 mill. ved utgangen av andre tertial 2017.  Det er en 
nedgang fra første tertial og henger sammen med at første tertial sammenfaller med forfall på 
første termin kommunale avgifter. Årets låneopptak ble gjennomført i januar for å maksimere 
renteavkastningen i dagens bankavtale. Likviditeten anses god. Ubrukte startlånmidler og 
skattetrekkskonto er holdt utenfor ved beregning av ledig likviditet. Dette er midler som ikke er 
til fri disposisjon for kommunen. Plassering av ledig likviditet begrenses av behovet for raskt å 
kunne frigjøre ledige midler, slik at lang binding på ledig likviditet ikke anses realistisk. 
 
Strand kommune inngikk i desember 2013 ny hovedbankavtale. Avtalen sikrer kommunen svært 
gode innskuddsbetingelser, i form av et fast marginpåslag på Nibor rente. Rådmannen er i jevnlig 
kontakt med fondsforvaltere. Det er i 2017 ikke funnet konkurrerende vilkår på innskuddsrente. 
Kombinasjonen av gunstige innskuddsbetingelser og behovet for høy likviditet medfører at 
overskuddslikviditet nå er plassert som bankinnskudd i hovedbanken.  


Rådmannen vurderer at den faktiske forvaltningen av ledig likviditet er i henhold til kommunens 
finansreglement. 


  


Tall i hele 1000 31.08.2017 30.04.2017 31.12.2016 Gjeldende krav


Brutto lånegjeld, kr                        781 733                      794 930                   671 073 -


Brutto investeringsgjeld                        639 049                      651 312                   526 235 -


Gjennomsnittlig vektet lånerente 2,05 % 2,07 % 2,15 % -


Gjennomsnittlig rentebindingstid 3,94* 3,6* 4,4** 0,5 – 5 år


Andel bruttolån sikret med fast rente 60 % 52 % 61 % 33 - 66 %


Bankinnskudd + kontanter, kr                        340 851                      436 182                   318 891 -
kilder: *Nordea **Danske bank
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GJELDSFORVALTNING 


STATUS GJELD OG AVDRAG PER 31.08.2017 


 


Årets låneopptak på 133,019 mill. ble gjennomført i januar. Det ble innhentet priser på lån i 
obligasjonsmarkedet, uten at man oppnådde bedre betingelser.  


Kommunen har fortsatt ubrukte startlånmidler fra tidligere år, og det ble ansett unødvendig å ta 
opp nye startlån i 2017. Ved årsskiftet var det 24,5 mill. i gjenstående startlånsmidler. Per andre 
tertial gjenstår 11,2 mill. av tidligere innlånte startlånsmidler. Disse midlene går til utbetaling ved 
nye vedtak om startlån til kommunens innbyggere. Som følge av endringer i retningslinjer for 
startlån har Strand opplevd en sterk nedgang i nye startlån. Det innvilges færre startlån, men de 
som blir innvilget er større enn tidligere.  


Hittil i 2017 er det betalt 20,2 mill. i avdrag på kommunens investeringslån og ca. 2,2 mill. på 
startlån. Dette er i henhold til avdragsprofil på porteføljen.  


 


Ved utgangen av andre tertial 2017 er kommunens gjeld på ca 781 mill. Det inkluderer både lån 
til investeringer og til videreformidling av startlån. Ingen enkelt lån utgjør mer enn 30 % av 
kommunens samlede låneportefølje. Kommunalbanken AS er kommunens største långiver med 
57 % av kommunens gjeld. Husbanken er eneste leverandør på startlån.  


Opptak av investeringslån gjennomføres både rettet mot kommunale finansieringsinstitusjoner 
som Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt, og i obligasjonsmarkedet. Det er små marginer 
som skiller de ulike tilbyderne, men beste tilbud mottok vi fra Kommunalbanken. Spredning av 
risiko på långiver og rente er kompensert i form av rentebytteavtaler og flere låneavtaler. Pr dags 
dato vurderes risikoen med en stor långiver som lav, hovedsakelig som følge av at dette er en 
offentlig låneinstitusjon. 


Reglementet for offentlige anskaffelser ble endret fra januar 2017. Da blir opptak av lån til 
investeringer i kommunen unntatt fra bestemmelser om offentlige anbud. Dette fristiller 
kommunen i større grad enn tidligere ved at formalkravene ved prisinnhenting ikke er like 
strenge. Kommunen går imidlertid fortsatt ut mot flere leverandører for å få en best mulig pris.   


Tall i hele 1000 31.08.2017 30.04.2017


Brutto lånegjeld per 1.1.                        671 073                      671 073 


Låneopptak


Investeringslån                        133 019                      133 019 


Startlån i Husbanken 0 0


Avdrag


Betalte avdrag investeringslån                           20 205                           7 942 


Betalte avdrag startlån                             2 155                           1 220 


Brutto lånegjeld per 31.12                     781 732                   794 930 


Kreditor, tall i hele 1000 31.08.2017 Andel 30.04.2017 Andel


Kommunalbanken AS                 448 717 57 %                 458 072 58 %


KLP Kommunekreditt                 189 559 24 %                 192 339 24 %


Husbanken investeringslån                          773 0 %                          901 0 %


Husbanken startlån                 142 684 18 %                 143 618 18 %


Brutto lånegjeld              781 733 100 %              794 930 100 %


Fastrente lån -                              -   


Rentebytteavtale (fast)                 510 000 65 %                 450 000 57 %


Rentesikret lånegjeld              470 000 60 %              410 000 52 %
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RENTESIKRING 


Finansreglementet stiller i dag krav om at 1/3 av brutto gjeldsportefølje skal sikres med fastrente, 
1/3 med flytende og 1/3 tilpasset markedssituasjonen.  


Det er inngått én ny rentebytteavtale hittil i 2017. Ved utgangen av 2. tertial 2017 er 60 % av 
brutto lånegjeld rentesikret. Kommunen har en rentebytteavtale som utløper desember 2017. Da 
det er mindre enn ett år frem i tid anses denne ikke som fastrente på nåværende tidspunkt. 
Rentesikringen av kommunens brutto lånegjeld har økt fra 52 % i første tertial til 60 % på 
nåværende tidspunkt. Da årets låneopptak allerede er gjennomført, vil sikringsandelen øke 
ettersom kommunen betaler inn avdrag på lånemassen. Prognosen per utgangen av året er at 
sikringsgraden vil ligge på 61 %.  


Ny bankavtale gjeldende fra 1.12.17 vil trolig medføre at låneopptaket i 2018 vil gjennomføres så 
sent som mulig i året. Det vil medvirke til at sikringsandelen av lånemassen vil øke i løpet av 2018 
uten at det inngås nye rentebytteavtaler.   


Figuren nedenfor viser fordeling mellom fast og flytende rente pr dags dato og utviklingen 10 år 
frem i tid gitt dagens gjeld, avdragsprofil og rentebinding. Nye låneopptak som de fremkommer i 
økonomiplanen for 2016-2020 er ikke hensyntatt i figuren, ei heller eventuelle nye 
rentebindinger.  


 


Kilde: Nordea 
 


Strand kommune har fordringsposter som varierer med rentenivået og som vil motsvare 
effektene en renteendring vil ha på gjeldssiden. For eksempel vil gebyrene på selvkostregulerte 
tjenester innenfor vann, renovasjon og avløp justeres med rentenivået. Det samme vil 
kompensasjonen fra staten innenfor rentekompensasjonsordningene. Startlån er også allerede 
rentesikret ved at låntakerne betaler kommunen den til enhver tid flytende rente i Husbanken 
pluss et administrasjonspåslag. En rentesikring på 100 % av kommunens brutto gjeld vil derfor i 
realiteten innebære at rentesikringen allerede overstiger kommunens reelle renteksponering, 
slik at Strand kommune da faktisk påtar seg en renterisiko i stedet for å redusere den.  


Basert på en opptrapping i gjeldsbyrde og lave rentepriser samt endret tidspunkt for opptak av 
lån vurderer rådmannen det fornuftig å bevare sikringen i øvre sjikt av hva finansreglementet 
tillater.   


Figuren nedenfor viser når rentebindingene forfaller. Den første stolpen viser andel lån som 
regnes som flytende, det vil si har flytende rente eller rentebinding kortere enn ett år. 40 % av 
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rentebindingene har forfall kommende år. En lav sikringsgrad innebærer større renterisiko og 
usikkerhet knyttet til fremtidige rentekostnader. God spredning i renteforfallene bidrar til å 
redusere renterisikoen.  


Kommunen har i dag en grei spredning på rentebindingen. Ved utgangen av andre tertial 2017 var 
gjennomsnittlig rentebindingstid på gjeldsporteføljen 3,94 år mot 3,6 år ved første tertial. Dette 
skyldes at det i løpet av andre tertial er inngått en ny rentebytteavtale på 7 år. Samlet viser 
rentebindingstiden på 3,94 at porteføljen er i øvre halvdel av målområdet for gjennomsnittlig 
rentebinding på inntil 5 år.  


 


Kilde: Nordea 


Basert på Strand kommunes rentevilkår på dagens lån ved utgangen av august 2017, og med 
utgangspunkt i eksisterende gjeldsmengde og sikringsgrad, vil en renteøkning på 1 prosentpoeng 
utløse 2,8 mill i økte renteutgifter kommende 12 måneder.  


Kommunens rentefond er på 6,835 mill. I finansrapporten for første tertial ble det anbefalt å 
avsette ytterligere 0,865 mill. for å kunne ta høyde for en 2 prosentpoengs renteøkning. Dessverre 
ble det ikke formulert et eget vedtakspunkt på dette, så denne avsetningen er hentet opp igjen i 
forslag til budsjettdisponeringer for andre tertial (jf note 36 i budsjettjusteringstabell). I budsjett 
for 2018 må det vurderes ytterligere avsetning for å ta høyde for økt investeringsmengde i 
kommende år. Sannsynligheten for en to prosentpoengs oppgang er imidlertid svært lite 
sannsynlig i løpet av et budsjettår. 


Etter rådmannens vurdering er gjeldsforvaltningen i henhold til kommunens finansreglement. 


RENTEUTVIKLING 


Siden mars i 2016 har styringsrenten i Norge vært 0,5 prosent. Norges banks prognose er at 
renta vil ligge på dette nivået de nærmeste årene, for så å øke gradvis fra 2019. Norges Bank 
viser til at arbeidsledigheten i Norge er lavere enn anslått, og den økonomiske veksten ser ut til å 
ta seg noe opp. Det er utsikter til at veksten gradvis vil tilta og at ledigheten langsomt vil avta de 
neste årene. Oljeprisen har hittil i 2017 variert 50 og 55 dollar fatet, med unntak av juni og juli 
hvor prisen lå mellom 45 og 50 dollar fatet. OPEC landene inngikk avtale om å forlenge 
produksjonskutt ut mars 2018 på møte i mai, men prisene påvirkes av fortsatt høye oljelagre i 
OECD-landene og økt oljeproduksjon i USA. Norges bank legger til grunn at oljeprisen vil utvikle 
seg i tråd med terminprisene på ca. 50 dollar fatet ut 2020.  
 
Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste år og anslag fremover fra Pengepolitisk 
rapport 3/2017. 
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Kilde: Norges bank 


Kommunens lån gjøres med utgangspunkt i Nibor-renten tillagt et marginpåslag. Nibor er en 
internbankrente som skal reflektere de renter den enkelte bank vil kreve for utlån i norske kroner 
til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet. Utlån til andre banker 
innebærer økt risiko mot innskudd i Norges Bank. Nibor-renten ligger derfor i all hovedsak over, 
men følger styringsrenten. 


Figuren under viser utvikling i nibor-rente i 2017. Fra januar har nibor-renta sunket fra 1,16 til 
0,79 ved utgangen av andre tertial.  


 


Kilde: Oslo børs 


Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag for de kortsiktige 
rentene i pengemarkedet og for bankens innskudds- og utlånsrenter. Likevel opplever kommunen 
noe varierende renteutgifter i senere tid. På vårparten økte Kommunalbanken sine 
utlånsmarginer, men er nå tilbake på nivået før oppgangen (+0,6 % på nibor). Den korte økningen 
i marginen skyldtes økt usikkerhet og risiko i markedet. Økte krav fra stat til kapitaloppbygging i 
kredittinstitusjonene har gjort at utlånsmargingne i 2016 og 2017 har ligget høyere enn tidligere 
år.  


VURDERING AV RISIKO 


Kredittrisiko er faren for at motparten i en kontrakt, for eksempel en låntaker eller motparten i 
en derivatkontrakt, ikke innfrir sine forpliktelser. Kommunens motpart, både på innskudd og lån, 
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vurderes som store og seriøse aktører på markedet. Flere av låneinstitusjonene er statlige og 
vurderes som veldig sikre motparter med liten eller ingen sannsynlighet for at de ikke innfrir sine 
forpliktelser. Private banker på innskudd og rentebytteavtaler vurderes som solide aktører på 
markedet med topp rating. Kommunens kredittrisiko vurderes derfor lav. 
 
Renterisiko anses lav, da en større andel av kommunens brutto lånegjeld er sikret til forutsigbare 
rentebetingelser samtidig som kommunen har et rentefond. Rådmannen foreslår i forbindelse 
med behandling av denne sak å avsette 0,865 mill.  for å redusere risiko ytterligere. God spredning 
i renteforfallene bidrar også til å redusere renterisikoen.  


Rådmannens vurdering er at finansiell risiko er lav. Lånemengden er økende, men en stor andel 
av kommunens lånegjeld er sikret ved fastrentebetingelser gjennom rentebytteavtaler. Utløp av 
sikringsperiode kan skje i en periode med høye renter. En god spredning av forfallsstruktur på 
rentebinding er å foretrekke for å minimere effekten. Dette innebærer at finansiell risiko 
minimum må vurderes ved låneopptak og ved årlig rullering av økonomiplanen. 
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Strand kontrollutvalg 


 


Arkivkode : 217 


Saksnr. : 16/00200 


Statusoversikt pr. okt. 2017 


 


Saker1 fra bestilling til behandling i kontrollutvalget 


Forvaltningsrevisjoner 
Vedtatt 
bestilt 


Avtalt 
tidsbruk 


Status/ 
Antatt ferdig 


Kommentar 


     


Selskapskontroller     


Avanti Ryfylke AS 04.05.17 112  Levering 2018  


Obligatorisk eierskapskontroll 08.09.16 ?  1.møte i 2020  


Andre saker     


     


Saker under politisk behandling og til videre oppfølging 


Forvaltningsrevisjoner 
Vedtatt 
bestilt 


Behandlet i 
KU 


Behandlet i 
Kst 


Planlagt 
fulgt opp 


Kommentarer 


Barnevern – Samarbeid med andre 


instanser 
20.10.16 04.05.17 21.06.17 22.02.18 6 mnd etter kst 


      


      


Selskapskontroller      


1. IVAR IKS 09.06.16 01.06.17 21.06.17  Mai/juni 2018 


Andre saker      


1.       


2.       


Avsluttede saker 


Forvaltningsrevisjoner 
Vedtatt 
bestilt 


Behandlet 
i KU 


Behandlet i 
Kst 


Fulgt opp 
av KU 


Kommentar 


Kommunalt arkiv (m/nytt mandat) 09.06.16 01.12.16 22.02.17 07.09.17 Nb! Ny oppfølging høst 2018 


Spesialundervisning i et 
brukerperspektiv 


28.05.15 28.01.16 27.04.16 20.10.16 Ferdig behandlet 


      


Selskapskontroller      


Lyse Energi AS 28.08.14 27.08.15 16.12.2015 08.09.16 Ferdig behandlet 


      


      


Andre saker      


1. Overordnet analyse (forvaltningsrevisjon) 23.04.15 28.01.16 - - Ferdig behandlet 


2. Overordnet analyse (selskapskontroll) 23.04.15 08.09.16 - - Ferdig behandlet 
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Tertialrapport 2 - 2017 med budsjettjusteringer 
 
 
 


Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Levekårsutvalget, formannskap og kommunestyret tar tertialrapport 2 – 2017 med 


budsjettjusteringer til orientering 
2. Formannskapet godkjenner tapsføring av to krav: 


 


 


 
 


 


3. Formannskap og kommunestyre godkjenner følgende endring i driftsbudsjettet: 







 


 


4. Formannskap og kommunestyre godkjenner følgende endring i 
investeringsbudsjettet: 
 


 
 







 


 
 


 
 


5. Formannskap og kommunestyre godkjenner at restfinansiering av Rådhusets B 
bygg samt gnr 49 bnr 202 Stålverksvn 11 finansieres ved økt overføring fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet (jf note 32).  
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Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
Finansrapport 2 tertial 2017 
Tertialrapport 2_virksomhetsoversikt 
Rapport investeringer pr 31.08.2017 - 2. tertial 
Rapport investeringer pr 31.08.2017- 2. tertial Bygg og Eiendom 
Sammendrag 
Sak om tertialrapport 2 – 2017 baserer seg på økonomisk rapportering av virksomhetenes 
drift per 31. august, samt finansrapportering og rapportering av gjennomførte investeringer. 
Videre foreslås balansering av enkelte budsjettposter. Rapportering av utførte 
internkontrollaktiviteter inngår også.  
 
Fakta 
 
Rapportering økonomi 


Alle virksomheter har avgitt økonomisk rapport per august 2017. I 2017 skjer 
økonomirapporteringen gjennom en egen rapporteringsmodul i økonomisystemet. 
Overgang til nytt rapporteringssystem har vært vellykket.  


Tertialrapporteringen fokuserer på oppståtte avvik. Tross behov for justering av enkelte 
virksomheters ramme er rådmannen i stor grad tilfreds med virksomhetenes 
budsjettdisiplin. Det er lagt en restriktiv holdning til grunn budsjettjusteringer. Enkelte 
virksomheter meldte også om budsjettjusteringsbehov i 1. tertialrapportering som 
rådmannen finner det mer hensiktsmessig å imøtekomme i 2. tertialrapportering. Mer om 
dette under den enkelte sektor. 
 
Kommunalavdeling for oppvekst og levekår 
 


 
 
Virksomhetene i kommunalavdeling oppvekst og levekår er samlet sett innenfor budsjett 
ved utgangen av andre tertial. 
 
Barnehagesektoren har et samlet mindreforbruk på ca. 4,9 mill. per andre tertial. 
Prognosen ved årsslutt er imidlertid et merforbruk på 0,6 mill. Driften i barnehagesektoren 
er preget av endringer i andelen barn i kommunale og private barnehager. Bekkevegen 
barnehage har ved oppstart av nytt barnehageår fått flere barn, noe som medfører økt 
bemanningsbehov. I Jørpeland barnehage er en avdeling omgjort fra store barn til 
småbarnsavdeling. Det utløser også økt bemanningsbehov. Rådmannen tilrår at disse 
virksomhetene tilføres midler for å håndtere denne endringen (se note 5 og 6 i 
budsjettjusteringstabell).  
 
Innenfor Felles barnehage er det et mindreforbruk på tilskudd til de private barnehagene. 
Dette skyldes at forholdsvis færre barn går i private barnehager sammenlignet med i 2016. 
Tilskuddssatsene til de private barnehagene bygger på 2 år gamle regnskap (justert for 
prisvekst), men utgiftene reduseres når andelen barn i private barnehager går ned. 
Prognosen per årsslutt er 2,65 mill. i mindreforbruk på denne posten, og rådmannen tilrår 







at disse midlene omdisponeres til andre formål (jf note 2 i budsjettjusteringstabell).  
 
Det er varslet krav om økt pedagogtetthet i barnehagene. Disse utgiftene skal i følge 
departementet bevilges sammen med rammetilskuddet. Midlene skal tildeles kommunen ut 
fra en nasjonal sats på kr 2158 pr barn under 3 år og kr 1199 pr barn over 3 år, med 
virkning fra 01.08.17. Dette vil utgjør en økt kostnad på kr 470 264 for småbarn og kr 
130 391 for store barn. Samlet økt kostnad for 2017 er kr 600 655. Disse midlene er ikke 
lagt inn i opprinnelig budsjett for 2017, men er hensyntatt i forslag til omdisponering av 
midler.  
 
Styrket barnehage gir et tilbud til barn 0-6 år med behov for og rett til ekstra tilrettelegging i 
barnehagen (både private og kommunale). I den senere tid er det flere oppmeldinger hos 
PPT med omfattende hjelpebehov. Dette utløser omfattende vedtak om bistand i Styrket 
barnehage. Av dagens 36 ferdigstilte enkeltvedtak har 19 av 36 barna fått vedtak om 28,3 
timer spesialpedagogisk hjelp i snitt pr uke gjennom hele året (1331 årstimer). Rådmannen 
tilrår at virksomheten tilføres 2,45 mill. for å håndtere denne merkostnaden (jf note 3 i 
budsjettjusteringstabell).  
 
Førland barnehage har noe ledige midler per andre tertial som følge av lavere 
husleieutgifter. Barnehagelokalene leies og leiekostnaden svinger med kapitalkostnaden. 
Perioden med lave renter virker derfor gunstig på leien. Barnehagen har behov for 
oppgradering av utearealene, men det råder uklarhet om beløpsstørrelsen, så rådmannen 
tilrår at de ledige midlene omdisponeres (jf note 4 i budsjettjusteringstabell), og 
oppgraderingsbehov tallfestes og vurderes finansiert gjennom egen investeringspott til 
utearealer barnehager i 2018.  


Strand kommune har opprettet en egen mottaksavdeling ved Bekkevegen barnehage. 
Tanken er at nyankomne asylanter og flyktningebarn med lite eller ingen norskkunnskap 
skal ha et eget tilbud den første tiden før de er på et tilstrekkelig mestringsnivå til å gå i en 
ordinær barnehage. Tilbudet ble opprettet med én fast stilling tilegnet formålet, og så 
trekkes det ytterligere ressurser inn ved behov. Tilbudet er finansiert ved bruk av 
integreringsmidler. Grunnet større barnegruppe har det vært behov for å styrke 
bemanningen. Rådmannen tilrår at Bekkevegen barnehage tilføres 0,17 mill. fra 
integreringsmidler for å finansiere merutgifter i mottaksavdelingen våren 2017 (jf note 6 i 
budsjettjusteringstabell).   
 
Skolesektoren har et samlet merforbruk på 1 mill. ved utgangen av andre tertial. 
Prognosen ved årsslutt er et merforbruk på 2,47 mill. Skolenes budsjett, herunder SFO, 
justeres hovedsakelig i forbindelse med endret elevtall i oppstart av nytt skoleår. Gjennom 
en etablert ressursfordelingsmodell justeres budsjettene normalt innad i sektoren slik at det 
ikke skal være behov for ytterligere styrkninger. I første tertialrapportering ble det imidlertid 
vist til to særskilte situasjoner ved Fjelltun skole og Tau skole som rådmannen anbefalte å 
budsjettjustere. I samråd med skoleledelsen anbefalte rådmannen å avvente 
budsjettjusteringen til andre tertial.  
 
Fjelltun skole hadde høye lønnsutgifter knyttet til en personalsituasjon. Med oppstart av 
nytt skoleår er situasjonen endret. I tillegg har omfordeling av ressurser i forbindelse med 
nytt skoleår hjulpet på den økonomiske situasjon. Prognosen er dermed redusert fra et 
merforbruk på 0,91 mill. til 0,51 mill. Rådmannen tilrår en egen budsjettjustering for å 
imøtekomme dette behovet (jf note 11 i budsjettjusteringstabell).  
 
På Tau skole var det en krevende elevsituasjon som gjorde at det ble meldt om et 
merforbruk første tertial. Skolen melder også om økt ressursbehov i innføringsklassen 
(integreringstiltak). I tillegg har skolen fått økte skyssutgifter etter at deler av skolen er 







flyttet til Bjørheimsbygd som følge av arbeidet med ny skole på Tau. Rådmannen tilrår at 
skolen tilføres 0,5 mill. for å håndtere disse utgiftene. 0,12 mill. foreslås finansiert ved bruk 
av integreringsmidler (jf note 10 i budsjettjusteringstabell).  
 
Foruten disse to skolene hvor budsjettjustering var varslet ved første tertial, er det også 
behov for en justering av budsjettet til Jørpeland ungdomsskole. Også her har en uventet 
personalsituasjon utløst vesentlige lønnskostnader som ikke var mulig å forutse. 
Prognosen er et merforbruk på 0,3 mill. ved årsslutt. Rådmannen tilrår at skolens budsjett 
styrkes med 0,3 mill. som følge av denne situasjonen (jf note 9 i budsjettjusteringstabell).  
 
Resahaugen skole har en prognose på 0,5 mill. ved årsslutt. Hovedårsaken til dette er at 
skolen har satt i gang språkstasjoner, rettet mot bosatte flyktninger og andre med særskilte 
språkutfordringer. Rådmannen mener dette er et viktig integreringstiltak og foreslår derfor 
at det finansieres med 0,389 mill. fra integreringsmidlene (jf note 12 i 
budsjettjusteringstabell).  
 
Ved Tau ungdomsskole har det oppstått et merforbruk av lønnsmidler på grunn av at en 
forventet sykemelding ble avsluttet tidligere enn forventet og budsjettert, og etter at 
lærernes timeplan var lagt. Prognosen er et merforbruk på 0,44 mill. ved årsslutt. Skolen 
har vært tydelig på at denne situasjonen kunne oppstå i forbindelse med budsjett 2017. 
Rådmannen vektlegger at lærerressursene i strandaskolen bør ses under ett, men tilrår 
likevel at skolen imøtekommes med 0,44 mill. ettersom mulig overtalligproblematikk var 
varslet (jf note 8 i budsjettjusteringstabell).  
 
Ved felles grunnskole er det en prognose på 0,22 mill i merforbruk grunnet økte utgifter til  
spesialundervisning til elever fra Strand som bor i andre kommuner (gjesteelever). I tillegg 
er det økte skyssutgifter til elever i private skoler. Rådmannen tilrår at dette 
budsjettjusteres (jf note 7 i budsjettjusteringstabell). 
 
Når det gjelder de øvrige virksomhetene i levekårssektoren er driften stort sett i 
henhold til budsjett. Rådmannen har arbeidet for å få på plass en interkommunal 
voksenopplæring med kommunene som hittil har kjøpt tjenester av Ryfylke læringssenter. 
Frem til 2016 har det skjedd gjennom ulike avtaler med den enkelte kommunen, alt etter 
hva kommunen har ønsket å kjøpe av tjenester. Det er ikke en tilfredsstillende løsning for 
planlegging av et helhetlig opplæringstilbud, og Strand tok derfor initiativ til å få på plass en 
administrativt vertskommunesamarbeid basert på eksisterende kostnadsmodeller for slikt 
samarbeid. Hjelmeland og Finnøy kommuner har takket nei til nytt avtaleforslag. Forsand 
har fattet vedtak om en intensjon om å inngå avtalen. Revidert avtaleforslag er sendt 
Forsand kommune i september og ventes vedtatt i løpet av høsten. Avtaleforslaget 
innebærer noe økte inntekter for Strand kommune i forhold til utgått avtale, det er 
hensyntatt i prognosen for Ryfylke læringssenter. Som nevnt i første terital har Strand også 
mottatt mer i norsktilskudd enn budsjettert, noe som gir en samlet prognose på 2,8 mill. i 
positivt avvik ved årsslutt. Rådmannen tilrår at dette budsjettjusteres (jf note 13 i 
budsjettjusteringstabell).  
 
PPT har et større mindreforbruk per andre terital på 1,175 mill. PPT yter tjenester til 
Forsand, Strand, Hjelmeland og Finnøy kommune. Strands andel av mindreforbruket 
utgjør ca 0,38 mill. som samsvarer med prognose ved årsslutt. Mindreforbruket knytter seg 
til vakant stilling som det i lengre tid har vist seg utfordrende å rekruttere til. Rådmannen 
tilrår at 0,38 mill. budsjettjusteres til andre formål (jf note 14 i budsjettjusteringstabell).  
 
I Barnevernet er driften stabil. Et større mindreforbruk på 2,67 mill. per andre tertial ventes 
å reduseres i tiden framover pga forventning om flere nye omsorgsovertakelser. 
Prognosen per årsslutt er 0,5 mill. i mindreforbruk hvorav 0,32 mill. er ubrukte 
vertskommunetilskudd. Rådmannnen tilrår at barnevernets budsjett reduseres med 0,5 







mill. for å frigjøre midler til andre steder i organisasjonen der behovet er større (jf note 15 i 
budsjettjusteringstabell).  
 
Nav har et merforbruk på 0,3 mill ved andre tertial. Mottatt tilskudd til utbedring av boliger 
som ennå ligger ubrukt gir et misvisende bilde av økonomisk status. Dersom dette 
tilskuddet holdes utenom gir prognosen et merforbruk på 2 mill. i merforbruk ved årsslutt. 
Dette knytter seg til merutgifter i introduksjonsordningen. Denne utgiftsposten henger 
sammen med merinntekten gjennom integreringstilskuddet (13,925 mill.) omtalt under 
sentrale poster. Rådmannen tilrår å øke NAVs budsjett med 2 mill. for å håndtere denne 
uforskyldte økte kostnaden (jf note 17 i budsjettjusteringstabell). Det ligger også et forslag 
om å styrke Navs budsjett med ytterligere 0,224 mill. for å finansiere midlertidig kjøp av 
VTA plasser vedtatt i formannskapssak 48/17 (jf note 16 i budsjettjusteringstabell). 
 
Familiens hus har et mindreforbruk på 2 mill.per andre tertial. Prognosen ved årsslutt er et 
mindreforbruk på 1,1 mill.. Dette skyldes langtids sykefravær uten tilhørende vikarutgifter 
og vakant stilling. I tillegg har det ligget midler til en helsesøsterstilling og 25 % 
jordmorstilling med midler fra vertskommunetilskuddet. Med nedleggelsen av Hero fra 
september 2017 forsvinner denne inntekten. Tilbudet ved helsestasjonen er tilpasset dette. 
Rådmannen tilrår at 1,1 mill. omdisponeres til andre formål (jf note 18 i 
budsjettjusteringstabell). 
 
Kultur har et mindreforbruk per andre tertial pålydende 0,4 mill. Dette skyldes at 
virksomheten forvalter ulike tilskuddsmidler som ikke er fordelt ut enda. Prognosen ved 
årsslutt er et merforbruk på 0,453 mill. Dette skyldes 0,207 mill. i utgifter knyttet til åpning 
av Stålverksbrua og 0,246 mill. i økte utgifter i tilskudd til andre livssynssamfunn. 
Sistnevnte beregnes på grunnlag av kommunens tilskudd til kirkelig fellesråd målt i kr per 
medlem. Rådmannen tilrår at Kultur tilføres 0,453 mill. for å håndtere disse utgiftene som 
virksomheten ikke har kunnet påvirke selv (jf note 28 i budsjettjusteringstabell). 
 
 
Kommunalavdeling for helse og omsorg 
 


 
 
Virksomhetene i kommunalavdeling helse og omsorg har et merforbruk i forhold til budsjett 
ved utgangen av andre tertial. 
 
Pleie og omsorgstjenestene under kommunalavdeling for helse og omsorg opplever 
press på tjenestene. Mest tydelig er dette i dementavdelingen hvor lange ventelister og 
skrantende helse har gjort at ett av omsorgskollektivene ved Åpen omsorg Jørpeland er 
omdannet til et dementkollektiv. Dette ble omtalt i første tertialrapportering, men 
budsjettjusteringen ble utsatt til andre tertial. Omleggingen krever endret bemanning i form 
av 6,75 årsverk fordelt på dag og aftenvakter og 1,87 årsverk på natt. Beregningen bygger 
på budsjettert driftsnivå i de øvrige dementkollektivene ved Jonsokberget. Disse har 
historisk vist seg å være i minste laget. Sykefraværet på 12,6% første kvartal og 11,3% 
andre kvartal har gitt behov for innleie. Inndekkingen av nattevakter i virksomheten har 
vært vanskelig i sommer. Det har resultert i økt bruk av overtidsbetaling. Det bemerkes at 
beregningen av driften i nytt dementkollektiv ikke har hensyntatt denne utgiftsøkningen da 







det samsvarer dårlig med kommunens målsetning om et sykefravær på maksimalt 6 %. 
Rådmannen tilrår at dementavdelingen ved Jonsokberget tilføres 4,2 mill. knyttet til økte 
utgifter ved omlegging av CH kollektivet (jf note 23 i budsjettjusteringstabell). 
 
Dementavdelingen har søkt om og mottatt tilsagn på tilskudd for utvidelse av 
dagsentertilbudet fra 3 til 5 dager. Det kreves en kommunal egenandel på i overkant av 50 
% ved utvidelsen. Forslaget er foreslått finansiert i rådmannens budsjettforslag for 2018, 
men ligger også inne med 1,5 måneds drift i 2017, gitt Kommunestyrets tilslutning til 
rådmannens forslag om en ytterligere bevilgning på 0,05 mill. til dementavdelingen (jf note 
23 i budsjettjusteringstabell).  
 
Omsorgstjenester Tau har et merforbruk på 1,6 mill. per andre tertial. Virksomheten ba om 
en styrking av grunnbemanningen i forbindelse med budsjett for 2017, og ble i 
møtekommet med 2,3 årsverk. Dette er likevel ikke tilstrekkelig for å ta hånd om den økte 
brukermassen virksomheten håndterer. Figuren viser at antall tjenestemottakere i 
hjemmesykepleien er økt med 163 % på 3 år. Når en i tillegg ser at tjenestemottakerne 
som sendes hjem fra sykehus også er mer pleietrengende enn før, gir dette et godt bilde 
av det presset de ansatte og virksomheten står i daglig. Rådmannen tilrår at 
Omsorgstjenester Tau tilføres 1,6 mill i henhold til prognosen for 2017 og vil vurdere en 
mer varig løsning i forbindelse med budsjett for 2018 (jf note 19 i budsjettjusteringstabell).   
 


 


Åpen omsorg Jørpeland har et merforbruk på 2,2 mill. per andre tertial. En vesentlig del av 
dette merforbruket (1 mill.) skyldes oppstart av nytt dementkollektiv hvor utgifter i en 
oppstartsfase har vært ført på feil virksomhet. I tillegg kommer økte lønnsutgifter knyttet til 
innleie av ekstrahjelp og overtid. Figuren viser at antall tjenestemottakere i 
hjemmesykepleien er doblet på 3 år. Virksomheten beskriver at det må gjøres ukentlig 
innleie for å håndtere oppgavemengden. Åpen omsorg beskrev et behov for økt 
bemanning i budsjett for 2017 som ble delvis imøtekommet. Per andre tertial beskriver 
virksomheten et  tjenestebehov som er blitt tyngre, trolig så tung at det kan utløse 
ytterligere tilskudd gjennom ressurskrevende bruker-ordningen. Prognosen ved årsslutt er 
et merforbruk på 1,6 mill. (ikke hensyntatt mulig økt tilskudd). Rådmannen tilrår å 
imøtekomme virksomhetens behov for budsjettjustering (jf note 20 i 
budsjettjusteringstabell).  


 







 
 
 
 
Tjenesten ved Institusjon Jonsokberget (Sykeavdelingen & Rehab) merker også 
tendensen med mer pleietrengende brukere, men her begrenses gruppen av 
tjenestemottakere i noe større grad av av faktiske sengeplasser på bygget. I de tilfellene 
der behovet er større enn kommunen selv kan betjene, kjøpes det ledige plasser i våre 
nabokommuner (Hjelmeland, Forsand og Finnøy). Per andre tertial er det kjøpt plasser for 
0,246 mill.  
 
Høsten 2015 etablerte Strand, Forsand og Hjelmeland kommuner opp et øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud etter føringer fra stat. Det ble opprettet to sengeplasser for de tre kommunene 
samlet. Tjenesten ble lokalisert til rehabiliteringsavdelingen på Jonsokberget. Det ble 
rekruttert særskilt kompetent personell for tjenesten. Etter kun et drøyt års drift har både 
Hjelmeland og Forsand sagt opp sine avtaler fordi disse kommunene i større grad har 
sendt pasientene direkte til sykehuset, eller de vil stable på beina et eget ØHD-opplegg 
selv. Strand kommune har ikke mottatt noen indikasjoner på at oppsigelsen kommer som 
følge av at man ikke var fornøyd med det kvalitative tilbudet ved Jonsokberget. Hjelmeland 
har sagt opp med virkning fra 1.10.2017 og Forsand med virkning fra 1.1.18. Oppsigelsene 
betyr at Strand må drifte sengene selv. Det er anbefalt at Strand har 1,22 sengeplasser. 
Da tjenesten har vært mye brukt anses det ikke forsvarlig å redusere tilbudet til 1 
sengeplass. Rådmannen tilrår derfor at virksomhetens budsjett justeres som følge av 
redusert inntekt fra Hjelmeland årets siste 3 mnd. Totalt tilrås 0,55 mill. i styrkning av 
virksomhetens budsjett (jf note 21 og 22 i budsjettjusteringstabell).  
 
Ved psykiatritjenesten er det et større mindreforbruk per andre tertial på 2,3 mill. 
Brorparten av dette, 1,64 mill. skyldes mottatt tilskudd fra Fylkesmannen i Rogaland 
øremerket ROP stillinger. Ved eventuelt mindreforbruk lønn i disse stillingene må 
gjenstående avsettes til fond. Driften går i henhold til plan, men tjenesten venter fortsatt på 
at kontorer skal frigjøres slik at lavterskel helsehus kan bygge om sitt helserom. Det ventes 
at virksomheten skal gå i balanse ved årets slutt.  
 
I PUH tjenesten har 3 av 4 virksomheter økte utgifter grunnet syke beboere som må 
følges til lege og som utløser behov for vikarinnleie. Samlet merforbruk i virksomhetene er 
1,445 mill. Prognosen er imidlertid noe bedre, 0,736 mill. i merforbruk. Dette skyldes 
periodisering av inntekter, blant annet fra ressurskrevende brukere. Regnskapet for 2016 
gav en merinntekt gjennom denne ordningen i puh tjenesten. Det ventes at dette også vil 
kunne gjøres gjeldende for 2017. Rådmannen tilrår likevel at puh tjenesten styrkes med 
0,736 mill for å kunne balansere ved årsslutt (jf note 24, 25 og 26 i 
budsjettjusteringstabell). 
 
I kommunehelsetjenesten er det et merforbruk på 0,5 mill. per andre tertial. Deler av 







denne situasjonen vil bedres med eksterne tilskudd. Prognosen er likevel 0,3 mill. i 
merforbruk ved årets slutt. Dette skyldes store utgifter til innleie av legevikar i ubesatt 
legehjemmel ved Tau legesenter. Rådmannen tilrår at virksomheten tilføres 0,3 mill for å 
kunne gå i balanse ved årsslutt (jf note 27 i budsjettjusteringstabell).  
 
Kommunalavdeling for teknisk 
 


 
 
Virksomhetene i kommunalavdeling Teknisk er i innenfor budsjett ved utgangen av andre 
tertial.  
 
Felles teknisk og næring er en budsjettpost hvor mottatte anleggsbidrag fra 
byggeprosjekter føres midlertidig før det går til betaling til Strand infrastruktur AS for 
håndtering av gjeld. Eventuelle gjenstående midler avsettes på fond. Budsjettposten vil 
derfor gå i balanse ved årets slutt.  
 
Ved Plan og forvaltning er det et lite mindreforbruk på rapporteringstidspunktet. 
Virksomheten melder om optimisme i byggenæringen men færre saker til behandling. Det 
er derfor sannsynlig med mindre inntekter enn budsjettert i 2017. Store deler av 
virksomheten drives til selvkost slik at et merforbruk grunnet svake inntekter vil finansieres 
med bruk av fond ved årsslutt. Driftsfondene innenfor byggesak (0,6 mill), kart (1,8 mill.) og 
arealoppmåling (3,6 mill.) anses tilstrekkelig for å håndtere et eventuelt merforbruk ved 
årsslutt. Det tilrås derfor ingen budsjettjustering her. 


 


Brannvesenet har et mindreforbruk på 0,34 mill. per andre tertial. Dette skyldes feil 
periodisering av utgifter til 110 sentralen og prognosen per årsslutt er at virksomheten vil 
gå i balanse. Vann, avløp og renovasjon er selvkostområder og vil balansere ved årsslutt 
med avsetning eller bruk av bundet driftsfond.  
 


Bygg og Eiendom fremstår med et større mindreforbruk per andre tertial. Det største 
avviket finner vi på Prosjekt bygg hvor avviket er på ca 3,6 mill. per andre tertial. 
Tiltaksmidlene fra staten er postert her. Derfor framkommer det som et stort overskudd 
hittil i år. Eventuelle ubrukte tiltaksmidler må avsettes til fond ved årsslutt.  
 
Innenfor samferdsel er det et mindreforbruk på 1,2 mill. per andre tertial. Dette skyldes 
planlagte vedlikeholdsprosjekt som ikke er igangsatt. Strøm viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 1,4 mill per andre tertial. Strømforbruket de siste 4 månedene er 
vanskelig å forutse og prognosen er satt til 0 på årsbasis. Rådmannen tilrår ingen endring 
her.  
 
Kommunale bygg har et merforbruk på ca 0,4 mill. Vedlikeholdstiltak er under planlegging 
og delvis under arbeid, men løpet for ferdigstilling er i utakt med periodiseringen. Det er 
svært vanskelig å planlegge vedlikeholdstiltak etter en periodiseringsplan som legges i 







oktober året før.  
 
Renhold har et merforbruk på 0,53 mill. per andre tertial. Her vil sykepengerefusjon 
utbedre situasjonen noe. Prognosen ved årsslutt for denne tjenesten er likevel et 
merforbruk på ca 0,25 mill. pga stillingsendringer som ikke er budsjettert inn i 2017 
budsjettet. Dette merforbruket vil finansieres av forventet mindreforbruk ellers i Bygg og 
eiedom innenfor vedlikehold, park og grønt og samferdsel, slik at rådmannen anser det 
ikke nødvendig med budsjettjusteringer i Bygg og eiendom i andre tertial.  
 
Sentral ledelse, stab og politisk sekretariat 
 


 
Driften i sentral ledelse og stab går etter forutsetninger lagt opp i budsjett. Det fremstår 
som at det er et større mindreforbruk på 4,7 mill. Dette skriver seg hovedsakelig til 
gjenstående midler i sentral lønnspott som er budsjettert under sentral ledelse. Budsjett for 
2017 er lagt ut fra forutsetninger i forslag til statsbudsjett for 2017. Det er budsjettert med 
en lønnsvekst på 2,7 %. Partene er etter dette kommet til enighet med en ramme for 
lønnsvekst på 2,4 %. Det sentrale lønnsoppgjøret er gjennomført, men det gjenstår fortsatt 
lokale forhandlinger. Rådmannen tilrår at lønnspotten reduseres med 5 mill. i 2017 (jf note 
1 i budsjettjusteringstabell). 
 
Politisk styring har noe merutgifter knyttet til lisenser for dataprogrammer for folkevalgte og 
noe usikkerhet rundt ekstra kostnader ved manuell telling ved valget. Det er gitt signaler 
om at sistnevnte skal kompenseres kommunene. Planlagt innkjøp av nytt/supplerende AV 
utstyr i kommunestyresalen forskyves til 2018, noe som bidrar til å balansere virksomheten 
ved årsslutt. 
 
Overføring til Kirkelig fellesråd skjer i henhold til vedtak. 
 
Sentrale poster 
 
Skatteinntektene i 2017 ligger per andre tertial 4,165 mill. over budsjett når vi legger 
fordelingsnøkkel for 2016 til grunn. Budsjettet for 2017 er i realiteten en nedgang 
sammenlignet med regnskapsførte skatteinntekter i 2016. Da budsjettet ble lagt ble det 
estimert en forsiktig økning fra nivået i 2016, men etter at budsjettet var ferdig tiltok 
skatteinngangen slik at budsjett 2017 ligger på et lavere nivå enn regnskap 2016. Dersom 
vi sammenligner skatteinngangen med gjennomsnittlig fordelingsnøkkel de tre siste år, er 
skatteinntektene i tråd med budsjett. Rådmannen vil derfor ikke tilrå at det gjøres endringer 
i skattebudsjettet per andre tertial.  
 
Skatteinntektene må ses i sammenheng med inntektsutjevningen som kompenserer for 
skjevheter i skatteinntekter mellom kommunene. Inntektsutjevningen er budsjettert til et 
svært høyt nivå i 2017, 19,5 mill. Inntektsutjevningen kommer 2 mnd på etterskudd. Det vil 
si at rapportering per august kun viser utjevning for 6 av årets 12 mnd. Per august har 
kommunen mottatt 14,2 mill. I september måned har Strand blitt trukket i 
inntektsutjevningen. Dette til tross for at Strand ligger godt under landssnittet målt i 
skatteinntekter per innbygger. Etter rådmannens vurdering er det for stor usikkerhet rundt 
denne budsjettposten til at det anses forsvarlig å kunne foreslå en budsjettdisponering.  
 
Rammetilskuddet utenom inntektsutjevningen er i henhold til budsjett.  Kommunen har 







imidlertid mottatt 2,4 mill. i kompensasjon fra staten fordi kommunen gjennom nytt 
inntektssystem er rubrisert som en kommune som står «frivillig alene» og som slik sett er 
«straffet» fordi det ikke er fattet likelydende kommunereformvedtak i kommunene Strand 
ønsket å slå seg sammen med. Kompensasjonen er mottatt og foreslås budsjettjustert (jf 
note 37 i budsjettjusteringstabell).  
 
Ved utgangen av andre tertial var det bosatt 30 flyktninger (hvorav 11 barn) i løpet av 2017 
i Strand kommune. Et større antall familiegjenforeninger høsten 2016 og hittil i 2017 gir en 
betydelig økning i integreringstilskuddet. En omlegging av tilskuddsordningen for enslige 
mindreårige slår også gunstig ut for kommunen. Prognosen ved årsslutt er en merinntekt 
på 13,925 mill. ved årsslutt. Rådmannen tilrår at Bekkevegen barnehage (0,170 mill), 
Resahaugen skole (0,389 mill.) og Tau skoles (0,120 mill.) rammer styrkes med til 
sammen 0,679 mill. av denne merinntekten fra integreringstilskuddet (omtalt tidligere). 
Resterende merinntekt foreslås avsatt til med 6 mill. til flyktningefondet for å finansiere 
løpende integreringstiltak noe lenger når integreringstilskuddet avtar, og 5,246 mill. til 
ubundet disposisjonsfond (jf note 33, 34 og 35 i budsjettjusteringstabell).  
 
Pensjonsutgiftene ble vesentlig lavere enn budsjettert i 2016 grunnet blant annet et større 
ajourhold. Ettervirkningene av dette gjør seg fortsatt gjeldende, og foreløpig prognose per 
første tertial fra pensjonsselskapet var 10,2 mill. lavere enn budsjettert nivå i 2017. I tredje 
kvartal har bruk av premiefondet redusert kostnaden ytterligere slik at oppdatert prognose 
nå er en besparelse på 27,4 mill. Dette inkluderer også endrede forutsetninger i 
pensjonsleverandørens beregninger eksempelvis som følge av lønnsoppgjør mv. 
Rådmannen tilrår at pensjonsbudsjettet reduseres med 22,5 mill. (jf note 29 i 
budsjettjusteringstabell) slik at det gjenstår ca 4,9 mill. på en sentral post for å ha en buffer 
mot eventuelle endringer i siste kvartal. Videre tilrås en avsetning på 8 mill. til 
disposisjonsfond øremerket pensjon (jf note 30 i budsjettjusteringstabell) for å kunne nytte 
noe av mindreutgiften i 2017 til å finansiere økningen i pensjonsutgiftene for 2018 som ser 
ut til å ligge 11 mill. over opprinnelig budsjett for 2017. Resterende frigjorte pensjonsmidler 
foreslås avsatt til disposisjonsfond (jf note 31 i budsjettjusteringstabell). 
 
Per andre tertial er det innkommet kr 704,50 på tidligere bokførte tapte krav. I tillegg er det 
gjort mindre enkeltstående tapsføringer som summerer seg til en samlet inntektsføring for 
kommunen på kr 1.654,33. Bokføring av krav medfører at kravet likevel blir liggende til 
overvåking hos Lindorff, og vil kreves inn dersom vedkommendes betalingsevne skulle 
forandre seg. To enkeltstående krav krever formannskapets eksplisitte godkjenning i 
henhold til delegasjonsreglementet, da det gjelder krav over kr 25.000:  
 


 
 
Finansrapportering 
Se eget vedlegg. I vedlegget forklares også note 36 i budsjettjusteringstabell.  
 
Foreslåtte budsjettjusteringer drift 
 







 
 
 
Rapportering investeringer 
 
Det er utarbeidet egne rapporter per 2. tertial for alle investeringer i kommunens 
investeringsplan for 2017. Rapporten gir status for hvilke prosjekter som ikke er påbegynt 
(rød farge), hvilke som er påbegynt og i rute (gul farge), og hvilke som er ferdigstilt (grønn 
farge), samt budsjett og faktisk forbruk per 2. tertial 2017. Det vises til «Rapportering 
investeringer 2. tertial 2017». For prosjekter som Bygg og Eiendom har ansvar for å 
gjennomføre, er det utarbeidet en rapport som detaljert viser fremdriften for hvert enkelt 
prosjekt. Dette er gjort for å forsøke å imøtekomme kommunestyrets ønske om mer 
detaljert rapportering av investeringene.  







 
Investeringsbudsjettet i 2017 er på totalt 231 mill. der skoleutbygging på Tau er det store 
prosjektet med en ramme på 100 mill. Regnskapsførte utgifter for alle prosjektene er ca  
108 mill. Investeringsplanen inneholder totalt 159 prosjekter. Av disse er det ca. 15 som 
ikke er igangsatt, ca 40 prosjekter anses ferdige og Ca 100 prosjekter pågår. Mange 
prosjekter er startet opp uten vesentlige utgiftsføringer ennå.  
 
For skoleprosjektet på Tau er rivearbeidene gjennomført, skolepaviljong er etablert og tatt i 
bruk ved Bjørheimsbygd skole, boring av energibrønner er gjennomført og arbeid med rigg 
er i gang. Det er inngått kontrakt for grunn- og betongarbeider. Anbud for andre fag er 
under vurdering eller vil bli lyst ut fortløpende. Konklusjonen så langt er at innleverte anbud 
er i samsvar med eller under kalkyle. Fremdrift av prosjektet, slik det nå ser ut, er at om lag 
40 mill av bevilgningen på 100 mill må overføres til 2018. 
 
Det fremgår av oversikten at noen av prosjektene har et merforbruk, mens andre har et 
mindreforbruk i forhold til budsjett. Det vil derfor bli foreslått å justere budsjettet for en del 
prosjekter.  
 
For vann- og avløpsprosjekter blir det foreslått å justere budsjettet med 3,304 mill., men 
slik at nettoen blir null. Begrunnelsen for justeringene er blant annet nye prosjekter som 
har kommet til i løpet av året på grunn av andre aktører skal grave i området slik som for 
eksempel avløp ved Strandastøa fordi IVAR IKS skal legge ny hovedvannledning fra 
Strandastøa opp mot Strand kirke.  Det er også foreslått å sette i gang et nytt prosjekt i 
Askvikbakken (Rv 13 ved Tunglandsbrua) for å oppgradere vannledningen over en lengre 
strekning etter et vannbrudd.  
 
For prosjekter som Bygg og Eiendom har ansvaret for er budsjettendringene delt i to. Den 
ene gruppen gjelder bygg og infrastruktur og den andre gruppen skolebygg. På budsjett 
var det avsatt kr 100 mill til skolebygg på Tau, men forutsetningen var at det også kunne 
brukes noe midler på andre skolebygg. Budsjettet blir derfor justert med 1,49 mill., men slik 
at nettoen blir null. 
 
Når det gjelder andre bygg og infrastruktur som Bygg og Eiendom har ansvaret for er det 
foretatt budsjettjusteringer på 3,39 mill., men slik at nettoen blir null. Prosjekter som er 
tilført midler er alle tiltak som det var nødvendig å gjøre noe med dette året. 
Budsjettjusteringene er gjort med grunnlag i regnskap pr 31.08.2017 samt forventet forbruk 
ut året. Det kan likevel bli behov for å foreta justeringer for enkelte prosjekter i forbindelse 
med årsavslutningen av regnskapet. 
 
Foreslåtte budsjettendringer investeringer 
 
Foreslåtte budsjettendringer Bygg & eiendom: Skolebygg 


 
 
 
Foreslåtte budsjettendringer Bygg & eiendom: Bygg og infrastruktur 







 
 
Foreslåtte budsjettendringer vann og avløp: 


 
 
Strand kommune vedtok i kommunestyresak 19/17 å kjøpe Rådhusets B bygg av 
Admisenteret for 23 mill (+ 0,575 mill. i omkostninger). Kjøpet skulle finansieres med 
ekstraordinært utbytte og ved økt låneopptak (12,1 mill.). Siden har Strand kommune også 
vedtatt å selge sine aksjer i Admisenteret AS. Det ventes å gi en anslått gevinst på 7 mill. 
som er foreslått som delfinansiering av kjøp av B bygget. Da gjenstår et mindre 
gjenstående finansieringsbehov på anslagsvis 5,1 mill.  
 
Strand kommune har også fattet vedtak om å kjøpe gnr 49 bnr 202 Stålverksvn 11 i 
formannskapssak 68/17 for 3,8 mill. Rådmannen mener disse investeringene bør ses 
samlet. I lys av god fondsoppbygging de to siste år og et omfattende investeringsnivå og 
lånebehov framover, tilrår rådmannen at gjenstående finansieringsbehov i disse to sakene 
finansieres ved å overføre 9 mill.fra drift til investering, slik at det ikke behøves noe økt 
låneopptak for disse kjøpene (note 32 i budsjettjusteringstabell).  
 
Rapportering internkontroll 


Virksomhetene har rapportert internkontroll i KF BedreStyring. Utgangen av andre tertial 
viser mange gode resultater, men framdriften i internkontrollaktivitetene varierer fortsatt 
mellom kommunalavdelingene. 
 
Det er noen forsinkelser i gjennomføring av medarbeidersamtaler, der 544 ansatte har hatt 







medarbeidersamtaler ved utgangen av andre tertial, mot 607 samme tid i fjor.  
Det er meldt inn 1274 forbedringsmeldinger, mot 1142 samme tid i fjor. Denne økningen 
har sammenheng med økt fokus i fagsystemene. 
 
Så langt har 25 virksomheter gjennomført vernerunder, mot 24 samme tid i fjor. 
Gjennomføring av brannøvelser er lavere enn i fjor, og har sammenheng med at mange 
virksomheter vil gjennomføre denne i sammenheng med den nasjonale brannvernuka på 
høstparten. Vernerunder og meldte personskader er på nivå med fjoråret. 
 
To av virksomhetene melder om kun bruk av to midlertidige stillinger i perioder så langt i 
året, fordelt på 0,75 årsverk, en betydelig nedgang fra fjoråret. De alle fleste 
virksomhetene rapporterer om gjennomført kontroll av lønnskontering. 
 
Hovedinntrykket er at virksomhetene i hovedsak er i rute med gjennomføring av 
obligatoriske internkontrollaktiviteter, selv om noen deler av organisasjonen henger etter. 
Gjennomføring av brannøvelser må sjekkes ut spesielt. 
 
Rådmannen vil fremover endre arbeidsopplegget for å sikre bedre fokus på 
risikovurderinger i virksomhetene. 
 
Helse og omsorg 
Tallene for sykefravær, risikovurderinger og vernerunder er på nivå med fjoråret. 
Virksomhetene rapporterer om flere forbedringsmeldinger knyttet til brukere enn i fjoråret 
på samme tid. For øvrig må gjennomføring av medarbeidersamtaler, risikovurderinger og 
brannøvelser forseres i løpet av høsten for å nå målsettingene for året. 
 
Oppvekst og levekår 
Tallene for gjennomføring av medarbeidersamtaler og brannøvelser viser en nedgang, 
mens de andre indikatorene ligger i forkant av fjoråret. Kommunalavdelingen har fortsatt 
lavt sykefravær, selv om det er litt høyere enn fjoråret. Antallet forbedringsmeldinger fra 
brukere er økt, men fokus på ansattes medvirkningsplikt til virksomhetenes 
forbedringsarbeid må fortsatt økes. 
 
Teknisk 
Gjennomføring av medarbeidersamtaler viser fin fremgang, men for øvrig ligger avdelingen 
etter med de fleste indikatorene. Sykefraværet har en fin nedgang. Avdelingen må forsere 
arbeidet på de fleste områdene i høst for å nå målsettingene for 2017. 
 
Sentral ledelse og stab 
Stabsavdelingene viser fin framgang fra fjoråret for medarbeidersamtaler, men henger 
etter  på brannøvelser og fokus på risikovurderinger og vernerunder. Avdelingene må 
forsere arbeidet på flere områder i høst for å nå målsettingene for 2017. 
 


 







Tabellen viser resultater ved andre tertial 2016 sammenliknet med samme tid i fjor. 
 


 
Fordelingen av avvikstyper i helse og omsorg. 
 
 


 
Tabellen viser midlertidige stillinger i virksomhetene. 
 
Lover, forskrifter, rundskriv 
Kommuneloven, regnskapsloven, budsjett- og regnskapsforskrifter 
 
Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
Budsjett for 2017 med økonomi og handlingsplan 2017 – 2020 
Investeringsplan 2017 
 
Innkomne uttalelser 
Ikke aktuelt 
 
Barn og unge 
Driften av kommunens virksomheter og gjennomføringen av investeringer gavner barn og 
unge. Hovedvurderingen av tjenestetilbudet rettet mot barn og unge gjøres imidlertid i 
budsjettsaken. Ingen av de foreslåtte endringene utgjør vesentlige endringer i det 
tjenestetilbudet rettet mot barn og unge som kommunestyret har vedtatt i budsjett. 
 
Naturmangfaldlova §8-12 
Anses ikke relevant 
 
Alternative løsninger med konsekvenser 
Tertialrapport for drift, finans, investeringer og internkontroll kan tas til orientering eller ikke. 
Dersom den ikke tas til orientering bør det henvises til hvilke rapporteringskriterier eller –
form som ikke er oppfylt.  
 
Når det gjelder rådmannens forslag til budsjettendringer kan formannskap og 
kommunestyre: 


a. Vedta rådmannens forslag til endringer 
b. Vedta deler av rådmannens forslag til endringer 
c. Vedta budsjettjustering utover rådmannens forslag 


Kommuneloven stiller krav om realistiske budsjetter og en plikt til å justere budsjett når 
endrede forutsetninger oppstår. Regnskapsmessig ubalanse innenfor den enkelte 
virksomhet og samlet for kommunen oppstår lettere dersom budsjettjusteringer ikke 







foretas.  


 
Vurdering og konklusjon 
Tertialrapport 2 – 2017 viser at kommunen utfordres av økte behov i tjenesteytingen. 
Rapporterte avviksprognoser bør ikke dekkes automatisk inn. Rådmannen har lagt en 
restriktiv linje til grunn for hvilke avvik som forslås budsjettjustert 


 
 
 








 


STRAND KOMMUNE 


KONTROLLUTVALGET 2015-2019 
 


Medlemmer:   


 Navn Parti Mobil 


Leder Edvard K. Tungland  Ap 488 92 515 


Nestleder Ellen Karender  Ap 993 96 157 


 Grim Lura  Ap 920 59 967 


 Åge Gjørøy  Krf 905 97 371 


 Hogne Fjellanger H 909 75 915 


    


Varamedlemmer:   


1. Hilde Marie Fjetland  Ap 476 26 127 


2. Emil Kulizade  Ap 47 62 06 02 


3. Cecilie Westergard  Ap 99 37 09 35 


1. Edel Kathrine Moen SP 95 02 52 83 


2. Magnar Hapnes  V 930 41 421 


    


Andre:    


Ordfører Irene Heng Lauvsnes  51 74 30 05 


Rådmann Jon Ola Syrstad  415 67 399 


Pol.sekretariat Geir Bolme  975 85 565 


RKS sekretariat Leni Tande  970 71 925 
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Rogaland kontrollutvalgssekretariat 16.10.17 


Leni Tande, rådgiver 


Til kontrollutvalget 


Kontrollutvalget har fått en ny henvendelse fra Hilde Hompland i Vervik saken, denne gang 


med klage på delegert vedtak, se vedlegg. 


For ordens skyld sender jeg en kopi av min dialog med Hilde Hompland i saken fra 14.aug til 


3.okt.2017. Etter siste henvendelse (03.10.17) sendte jeg følgende svar til Hompland:


Hei Hilde 


Kontrollutvalget vil motta denne henvendelsen fra deg til sitt møte 26.10.2017. 
Jeg vil gjerne informere litt om kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde. 


Kontrollutvalgets oppgaver er å føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale 
forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har 
en forsvarlig revisjonsordning, jmf kontrollutvalgsforskriften §4. Utvalget kan ikke overprøve politiske 
prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. 


For å kunne utøve tilsyn kan en ikke være delaktiv i den kommunale forvaltningen, derfor gjelder 
følgende begrensninger: 
Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske beslutninger, ikke gå inn i enkeltsaker, ikke fatte eller 
endre et enkeltvedtak. 
Kontrollutvalget er heller ikke et klageorgan. 
Det de kan gjøre er å undersøke hendelser som indikerer svikt i den kommunale saksbehandlingen, 
eller at kommunen ikke følger de lover og regelverk den er underlagt. Kontrollutvalgets vedtak vil 
derfor rette seg mot kommunen. 


Det er på bakgrunn av dette at kontrollutvalget har bedt rådmann gjøre rede for dine spørsmål i din 
henvendelse, noe som igjen betyr at det ikke er din «enkeltsak» de tar opp. Kontrollutvalget skal som 
nevnt ovenfor ikke drive omkamp, de er ikke et klageorgan. Krav om å få omgjort et vedtak må 
behandles i kommunes klageinstanser, evt videresendes til fylkesmannen. 


I og med at kontrollutvalget ikke vil fatte et vedtak som gjelder din sak spesielt, er det heller ingen 
partsretter for deg knyttet til det vedtaket som fattes. Det betyr bl.a. at man ikke kan be om 
utsettende virkning (jfr. Forvaltningslovens § 42) mens klageorganet behandler saken – da 
kontrollutvalget som sagt ikke er et klageorgan. 


Hva kontrollutvalget gjør videre i denne saken kommer frem av protokollen fra neste møte 26.10.17. 


Med vennlig hilsen 


Rogaland kontrollutvalgssekretariat 
Leni Tande 
Rådgiver 
Tlf: 51 33 65 90/97071925 







Her følger min dialog pr.mail med Hilde Hompland: 


Hei, 


Takk for svar  


Siden det nå er dokumentert flere saksbehandlingsfeil fra kommunens side, og jeg stiller spørsmål 
ved kommunens habilitet i denne saken, ber jeg dere midlertidig stoppe kommunens behandling av 
dispensasjoner til kontrollutvalget har ferdigbehandlet sakene 6/17, 7/17 og 8/17. 


De aktuelle dispensasjonene gjelder bygging av boliger i 50-meters sonen og dispensasjon for 
ilandføring av vannledning med tilhørende pumpehus og veiadkomst til denne.   


Dispensasjonen som kommunen har gitt til bygging i 50-meters sonen avhenger også av 
Fylkesmannens behandling av veiadkomsten.  Det er derfor særs uheldig at denne ikke er blitt fulgt 
opp og sendt Fylkesmannen til videre behandling.  Under pkt 2) Tillatelse til tiltak – utbygging av vei 
og parkeringsplass Vervik skrives det «Vedtaket ble imidlertid ikke påklaget av Irene Hompland, gnr. 
9 bnr. 26.»  Dette er ikke korrekt.  Jeg legger her ved min klage sendt kommunen 05.07.2016, innen 
høringsfristen.  Siden klagen min tydeligvis ikke er behandlet, hvordan skal jeg forholde meg ift å få 
klagen videresendt Fylkesmannen? 


Jeg savner også svar fra Rådmannen når det gjelder pkt 3 fra Help forsikring. 


Hvordan kan det gis tillatelse til å bygge 2 x naust og flytebrygge, når det blir sendt ut nabovarsel om 
naust og brygge?  Og hvorfor ble det i denne saken ikke søkt om dispensasjon fra verken 
kommuneplan eller pbl. § 1-8? 


Imøteser deres tilbakemelding 


Med vennlig hilsen 


Hilde Hompland 


-------- Opprinnelig melding -------- 


Fra: leni.tande@sandnes.kommune.no  


Dato: 26.09.2017 12:47 (GMT+01:00) 


Til: oehovde@online.no  


Emne: SV: SV: Protokoll fra Strand kontrollutvalg møte 01.06.2017 


Hei Hilde 


Sender deg Rådmannens tilsvar til meldingssak 5/17 


Saken skulle behandles i kontrollutvalget 7.sept. men er blitt utsatt til neste møte 26.okt. 


En evt videre gang i saken vil da komme frem av protokollen etter møte 26.okt. 
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Med vennlig hilsen 


 Rogaland kontrollutvalgssekretariat 


Leni Tande, Rådgiver 


Tlf: 51 33 65 90/97071925 


 Fra: Oystein Hovden [mailto:oehovde@online.no]  
Sendt: 22. september 2017 21:30 
Til: Tande, Leni <leni.tande@sandnes.kommune.no> 
Emne: Re: SV: Protokoll fra Strand kontrollutvalg møte 01.06.2017 


Hei, 


Kan dere vennligst sende meg rådmannens svar til kontrollutvalgets siste møte 7. 


september i sak 5/17? 


Hvordan blir kontrollutvalgets videre behandling av denne saken? 


Med vennlig hilsen 


Hilde Hompland 


Den 15.08.2017 11:52, skrev leni.tande@sandnes.kommune.no: 


Hei Hilde 


Kontrollutvalget venter en tilbakemelding fra rådmann i kontrollutvalgets møte 7.sept. 


2017. 


Mvh 


Leni Tande 


Fra: Oystein Hovden <oehovde@online.no> 
Sendt: 14. august 2017 22:05 
Til: Tande, Leni 
Emne: Re: Protokoll fra Strand kontrollutvalg møte 01.06.2017 


 Hei. Jeg er interessert i å høre om kontrollutvalget har fått svar fra rådmannen i Strand 


kommune ang "5/17 Sak til kontrollutvalget, Strand kommune" som ble behandlet i 
kontrollutvalgets møte 01.06.2017 


Med vennlig hilsen 


Hilde Irene Hompland 


Den 14.06.2017 09:03, skrev leni.tande@sandnes.kommune.no: 


Vedlagt følger protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.06.2017 


Med vennlig hilsen 


Rogaland kontrollutvalgssekretariat 


Leni Tande 


Tlf: 51 33 65 90/97071925 



mailto:oehovde@online.no
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Vedlegg til siste henvendelse: Klage på delegert vedtak







Vedlegg: Klage








Prosjekt Regnskap Rest Status Merknad
110201 Teknisk utstyr virksomheter 830 488          439 897          390 591 Tiltak vurderes fortløpende, flere tiltak under arbeid.


110202 Inventar skoler -                  43 967            -43 967 Feilført, skal føres på teknisk utstyr


140001 Innskudd KLP 2 000 000       1 698 946       301 054 Innskudd betales per kvartal


340803 Bil hjemmesykepleien Jørpeland 300 000          -                  300 000 Innkjøp under arbeid.


500801 Kunst kommunale bygg og uterom (inv) 375 000          -                  375 000 Egen komite vurderer plan for innkjøp, søker som støtte.


501301 Musikkustyr (Folkets hus) 400 000          -                  400 000 Søker om støtte, når svar foreligger foretas innkjøp.


501309 Finansiering Musikkustyr -200 000         -                  -200 000 Føres nå tilskudd mottas.


501402 Ballettbarrer 130 000          -                  130 000 Bestilt, leveres i september


510501 Ny kirke Tau 500 000          500 000          0 Midler overført til Fellesrådet.


690001 Brannbil 1 926 401       1 950 000       -23 599 Brannbil levert og tatt i bruk.


690009 Finansiering Brannbil -500 000         -                  -500 000 Tilskudd føres når brannbilen er levert. 


Sum investeringer sentralt 5 761 889       4 632 809       1 129 080


Prosjekt Budsjett Regnskap Rest Status Merknad
150000 Prosjekttimer (fordeles ved årsslutt) 114 500          -                  114 500 Under arbeid


150007 Portal 57 500            91 242            -33 742 Under arbeid


150010 Kontor Saksbehandlingssystem 122 561          31 080            91 481 Under arbeid. 


150011 Kulturskoleprogram/SMS 150 688          -                  150 688 Under arbeid. Tester integrasjon mot websak.


150013 Videooverføring PPT 75 000            -                  75 000 Utsatt


150014 Familia økonomi Barnevern 167 732          -                  167 732 Ferdig. Svar-UT er tatt i bruk i juni.


150015 Fysioterapi IT 150 000          -                  150 000 Fysioterapi har byttet system fra Promed til Cosdoc.


150017 Oppvekst IT 475 000          156 201          318 799 Det jobbes med å bytte skole og barnehagesystem.


150018 Sosial IT 35 000            -                  35 000 Under arbeid. Svar-UT ble tatt  i bruk i juni.


150401 Pc Abonnementsordning 472 250          196 213          276 038 PC-er er kjøpt inn.


150409 Finansiering Pc Ordning -316 000         -                  -316 000 Under arbeid


150502 Acos Eiendomssmodul -                  2 950              -2 950 Skanning av eiendomsarkivet arkivet pågår.


151001 Pleie- og omsorgssystem 162 407          20 150            142 257 Oppgradering av Cosdoc er utsatt. Nettbrett er utsatt.


151201 Kunn.Løft- Strømforsyning Elevnett 100 000          -                  100 000 Under arbeid


151202 Kunn.Løft- Elev Pc 938 000          1 012 407       -74 407 Maskiner er kjøpt inn.
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151302 Ikt Infrastr.- Oppgr. Strand Plattform 600 000          592 480          7 520 Under arbeid


151310 Ikt Infrastr.- Lærer Pc 1 637 919       1 259 194       378 725 Under arbeid


151315 Ikt Infrastr.- Oppgrad. HIR plattform 707 305          244 468          462 837 Maskiner er kjøpt inn


151319 IKT infra. - Alcatel tlf. sentral 100 000          -                  100 000 Under arbeid


151327 IKT infra. - Trekke fiber, fibernett 303 812          132 051          171 761 Under arbeid


151328 IKT infra. - Trådløst nettverk 200 000          21 988            178 012 Under arbeid


151331 IKT infra.- Konferanseutstyr 125 000          -                  125 000 Ikke startet


151415 FD Elin-k 64 111            -                  64 111 Ikke startet


151703 Sykesignal dementkollektiv Jonsokberget 400 000          -                  400 000 Ikke startet


151705 Trygghetsalarmer 500 000          -                  500 000 Ikke startet. Skal bytte til digitale trygghetslarmer.


Sum investeringer IT 7 342 785       3 760 424       3 582 361


Prosjekt Regnskap Rest Status Merknad
200801 Bekkevegen barnehage bygg -                  80 091            -80 091 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


230002 NSO Garderober/inngangsparti/takisolasjon 6 677 500       158 050          6 519 450 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


233710 JUS Branntiltak A-bygg 300 000          22 842            277 158 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


233714 JUS Ventilasjon gymsal -                  130 148          -130 148 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


233715 JUS Isolasjon tak -                  406 787          -406 787 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


234103 Resah. Arbeidsrom -                  30 647            -30 647 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


234104 Resahaugen skole - Ny LED lysrigg 1 000 000       873 694          126 306 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


234301 Ny Tau b.skole - Prosjektering 100 000 000  15 233 472    84 766 528 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


234390 Ny Tau b.skole - Rigg og drift -                  641 030          -641 030 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


234392 Ny Tau b.skole - Rivearbeider -                  2 548 089       -2 548 089 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


234394 Modulbygg Bjørheimsbygd -                  4 824 768       -4 824 768 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


234401 Ombygging Tau barneskole - eksisterende bygg -                  625 257          -625 257 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


234701 Skoleutbygging Nye Fjelltun skole -bygg -                  516 289          -516 289 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


234702 Skoleutbygging Nye Fjelltun skole -inventar/utstyr -                  337 516          -337 516 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


310001 Hjortevegen, 4 leiligheter 1 764 863       1 931 414       -166 551 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


310009 Finansiering Sosial- og flykningeboliger -1 477 000     -                  -1 477 000 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


310101 Skogalivegen 11 - Nybygg 2 229 883       3 063 800       -833 917 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


310109 Finansiering Sosial og flyktn.boliger II -852 000         -                  -852 000 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


310202 Vedhall til AKORA 200 000          323 517          -123 517 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom
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330101 Langelandsmoen - Komfyravtrekk 200 000          2 710              197 290 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


330201 Bøkestien - brannsikring/oppgradering 1 663 800       9 622              1 654 178 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


340007 Tautunet Radonbrønner 364 665          29 840            334 826 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


340905 Brannsikr./oppgr. Jonsokberget 1 000 000       17 780            982 220 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


360201 Dir. Poulsonsgt. våtrom/kjøkken, fukt/sopp 136 200          136 123          77 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


380302 SFO - Tau legesenter bygg -                  42 915            -42 915 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


400000 Prosjektadministrasjon 6 500 000       -                  6 500 000 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


440001 Brannsikr./oppgr. Rådhus A-bygg 2 800 000       134 341          2 665 659 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


440101 Rådhus B Universell urforming 1 009 163       -                  1 009 163 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


440201 Kjøp B-bygg Rådhus 23 000 000    23 575 525    -575 525 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


440209 Finansiering B-bygg Rådhus -10 900 000   -                  -10 900 000 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


460405 Kjøp modulbrakker Jonsokberget 1 200 000       3 563              1 196 438 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


460608 Brannsikring Tautunet 2 000 000       12 238            1 987 762 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461002 Grøtnes Verksted -                  121 589          -121 589 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461101 Strandahallen radonbrønner 112 076          -                  112 076 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461301 Vedl.h.pakke 2016 - Strandahallen oppgradering 3 656 670       2 959 807       696 863 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461302 Vedl.h.pakke 2016 - Badeplass WC og volleyball oppgradering2 312 000       1 934 420       377 580 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461303 Vedl.h.pakke 2016 - Turveg utvidelse Jørpelandselva og Krossvatnet462 400          3 500              458 900 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461304 Vedl.h.pakke 2016 - Toaletter JUS oppgradering 1 318 933       1 421 208       -102 275 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461305 Vedl.h.pakke 2016 - Lagerbod Tautunet 140 200          208 036          -67 836 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461309 Finansiering Vedl.h.pakke 2016 fra staten -6 312 163     -                  -6 312 163 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461501 Vedl.h.pakke 2017 - Breidablikk oppgradering 1 875 000       -                  1 875 000 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461502 Vedl.h.pakke 2017 - Jørpeland helsesenter brannsikring875 000          513 892          361 108 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461503 Vedl.h.pakke 2017 - Strandahallen brannsikring 1 250 000       88 035            1 161 965 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461504 Vedl.h.pakke 2017 - Investeringer Kirkelig fellesråd2 000 000       2 000 000       0 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


461505 Vedl.h.pakke 2017 - NSO, se prosjekt 230002 -                  157 484          -157 484 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


500003 Turveg Krossvatnet øst 2 844 408       420 534          2 423 874 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


500101 Friområder 900 000          717 788          182 212 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


500201 Turveg Strandastøa - Båthavna 1 500 000       895 534          604 466 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


500902 Turveg Jørpelandsholmen 80 000            95 034            -15 034 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


502002 Kommunale lekeplasser 300 000          -                  300 000 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


502101 Vanndampsteamer 300 000          248 537          51 463 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


502102 Benker Jørpeland sentrum 100 000          -                  100 000 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


502201 Sentrumsområde/-plan  (Rosehagen mm) 500 000          -                  500 000 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


530001 Utearealer barnehager 300 000          151 670          148 330 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom







530002 Gapahuk Førland barnehage 200 000          -                  200 000 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


530009 Finansiering Utearealer barnehager -100 000         -                  -100 000 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


530101 Utearealer skoler 200 000          127 016          72 984 Se egen rapport fra Bygg og Eiendom


Sum investeringer Bygg og Eiendom 153 631 598  67 776 150    85 855 448


Prosjekt Regnskap Rest Status Merknad
600402 Revisjon Hovedplan Avløp 350 000          265 351          84 649 Førstegangsbehandlet i Formannskapet. Ute på høring.


600701 Rehab. Vannkummer 282 203          -                  282 203 Løpende rehabilitering pågår


601101 Gullbekkveien Vann -                  3 011              -3 011 Etterslep i prosjekt


601102 Gullbekkveien Avløp -                  3 011              -3 011 Etterslep i prosjekt


602901 Brauta Vann 350 000          935                 349 065 Prosjektering igangsatt. Planlagt oppstart 2018.


602902 Brauta Avløp 200 000          935                 199 065 Prosjektering igangsatt. Planlagt oppstart 2018.


603501 Resahagen vann -                  2 763              -2 763 Etterslep i prosjekt


603502 Resahagen avløp -                  2 763              -2 763 Etterslep i prosjekt


603601 Nedre Barkvedveg - Torget > Vann -                  5 296              -5 296 Etterslep i prosjekt


603602 Nedre Barkvedveg - Torget > Avløp -                  5 296              -5 296 Etterslep i prosjekt


604401 Ledningskart Vann 135 031          24 062            110 969 Løpende oppdatering pågår


604402 Ledningskart Avløp 100 000          24 062            75 938 Løpende oppdatering pågår


604601 Åvegen - Langelandsvegen Vann 2 442 249       2 542 453       -100 204 Ferdig. Overtakelse og sluttfaktura gjenstår


604602 Åvegen - Langelandsvegen Avløp 3 033 229       2 542 453       490 776 Ferdig. Overtakelse og sluttfaktura gjenstår


604801 Fiskå Vann 960 965          45 437            915 528 Prosjektering pågår og forventes ferdig 2017. Bygging 2018


604802 Fiskå Avløp 200 000          91 986            108 014 Prosjektering pågår og forventes ferdig 2017. Bygging 2018


605103 Vannledning Øvre Barkved sone 2 100 000          -                  100 000 Planlagt prosjektering 2. halvår 2017


605301 Vannforsyning Heia - Heiabakkane -                  103 280          -103 280 Etterslep fra 2016


605401 Rundkjøring - RV13 Vann 3 000 418       2 272 311       728 107 Ferdig. Overtakelse og sluttfaktura gjenstår


605402 Rundkjøring - RV13 Avløp 3 053 679       2 272 311       781 368 Ferdig. Overtakelse og sluttfaktura gjenstår


605501 Nedre Barkvedveg, Skolebekk-Tuå Vann 957 642          7 368              950 274 Ferdig prosjektert, utlysning anbud med oppstart 2. halvår


605502 Nedre Barkvedveg, Skolebekk-Tuå Avløp 954 895          -                  954 895 Ferdig prosjektert, utlysning anbud med oppstart 2. halvår


605601 Hagavegen Vann -                  654                 -654 Etterslep 2016


605602 Hagavegen Avløp -                  654                 -654 Etterslep 2016


605701 Vannforsyning Nordmarka - Fiskå 6 292 416       24 054            6 268 362 IVAR IKS bygger hovedledning m/landtak. Oppstart 2017.


605901 Lilland - Kvam Vann 200 000          71 301            128 699 Ferdig. Overtakelse og sluttfaktura gjenstår
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605902 Lilland - Kvam Avløp 200 000          71 301            128 699 Ferdig. Overtakelse og sluttfaktura gjenstår


606001 Skolebakken Vann 200 000          1 902              198 098 Prosjektering igangsatt. Oppstart anlegg 2018


606002 Skolebakken Avløp 200 000          1 902              198 098 Prosjektering igangsatt. Oppstart anlegg 2018


640701 Skogstjerneveien Avløp 100 000          -                  100 000 Prosjektering igangsatt. Forventet ferdig prosjektert 2017


640702 Skogstjerneveien Vann 100 000          -                  100 000 Prosjektering igangsatt. Forventet ferdig prosjektert 2017


641401 Industriområde Tungland Avløp 150 000          12 334            137 666 Forprosjekt ferdig, detaljprosjektering i løpet av 2017


641402 Industriområde Tungland Vann 100 000          12 400            87 600 Forprosjekt ferdig, detaljprosjektering i løpet av 2017


642601 Servicebygg Grytnes omb. Avløp -                  6 820              -6 820 Etterslep 2016


642602 Servicebygg Grytnes omb. Vann -                  6 820              -6 820 Etterslep 2016


643002 Overvåkning 3 overløp avløp -                  238                 -238 Etterslep 2016


643102 Nordmarka industriområde avløp 2 164 419       132 881          2 031 538 Oppstart anlegg september 2017


643201 Fjelde vann -                  121 138          -121 138 Tilhører Skole Klippen, inngår i budsjett 643301/02


643202 Fjelde avløp -                  121 137          -121 137 Tilhører Skole Klippen, inngår i budsjett 643301/02


643301 Skole Klippen Vann 952 285          38 674            913 611 Ferdig. Ikke overtatt. Sluttfaktura ikke mottatt.


643302 Skole Klippen Avløp 3 116 944       38 673            3 078 271 Ferdig. Ikke overtatt. Sluttfaktura ikke mottatt.


643502 Moen avløp 100 000          -                  100 000 Planlagt prosjektering 2. halvår


643601 Hellandsvn - Snøklokkevn, langs Fiskåna Vann 200 000          -                  200 000 Planlagt prosjektering 2. halvår


643602 Hellandsvn - Snøklokkevn, langs Fiskåna Avløp 200 000          -                  200 000 Planlagt prosjektering 2. halvår


643701 Slamavskiller Fiskå 1 900 000       43 217            1 856 783 Prosjektering pågår. Planlagt oppstart høsten 2017. 


643802 Strandastøa - Strand kirke Avløp 400 000          178 342          221 658


Pågår. Prosjektet er utvidet med ny pumpestasjon med 


pumpeledning. Ramme må utvides med 1 500 000.


Sum investeringer vann og avløp 32 696 375    11 099 525    21 596 850


Prosjekt Regnskap Rest Status Merknad
700101 Trafikksikkerhetstiltak 300 000          -                  300 000 Se egen rapport Bygg og Eiendom


700106 Fortau Seljevegen 664 356          1 004              663 352 Se egen rapport Bygg og Eiendom


700403 Asfalt Oppgradering 1 000 000       123 713          876 288 Se egen rapport Bygg og Eiendom


700602 Plan Rådhusgaten 74 987            70 000            4 987 Se egen rapport Bygg og Eiendom


700802 Bekkevege Fortau bhg rekkefølgekrav 1 822 110       157 564          1 664 546 Se egen rapport Bygg og Eiendom


700804 Fortau Skolebakken 300 000          -                  300 000 Se egen rapport Bygg og Eiendom


701101 Kommunale veger Oppgradering 500 000          465 095          34 905 Se egen rapport Bygg og Eiendom


701102 Komm. veg, oppgradering ved VA-anlegg 600 000          -                  600 000 Se egen rapport Bygg og Eiendom
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701201 Kommunale kaier, oppgradering 614 740          -                  614 740 Se egen rapport Bygg og Eiendom


701301 Gatelys, andre tiltak 816 724          81 461            735 263 Se egen rapport Bygg og Eiendom


701302 Gatelys, utskriftning kvikksølvlamper 1 960 000       608 762          1 351 238 Se egen rapport Bygg og Eiendom


702501 Gangbru til Jørpelandsholmen 14 881 428    13 326 832    1 554 596 Se egen rapport Bygg og Eiendom


702502 Lys og serviceanlegg til Jørpelandsholmen 2 500 000       29 907            2 470 093 Se egen rapport Bygg og Eiendom


702503 Gangveg til bru til Jørpelandsholmen -                  1 691 233       -1 691 233 Se egen rapport Bygg og Eiendom


702509 Finanisering Gangbru Jørpelandsholmen -1 400 000     -                  -1 400 000 Se egen rapport Bygg og Eiendom


703302 Rundkjøring Dalavegen/RV13 1 500 000       -                  1 500 000 Se egen rapport Bygg og Eiendom


704101 Parkeringsplass Voster gravplass 511 623          -                  511 623 Se egen rapport Bygg og Eiendom


704102 Parkeringsplasser ved rådhuset Jørpeland -                  85 810            -85 810 Se egen rapport Bygg og Eiendom


780310 Finansiering Flomsikring Skolebekken -                  -98 000           98 000 Se egen rapport Bygg og Eiendom


780501 Grunnerverv 5 300 000       4 649 335       650 665 Se egen rapport Bygg og Eiendom


Sum investeringer veg, havn m.v. 31 945 968    21 192 714    10 753 254


Sum totalt for alle investeringer 231 378 615  108 461 622  122 916 993


Ikke gangssatt 


Oppstartet, planlegging mv


Prosjektet ferdig
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Brev til Rådmann ang. Meldingssak 5/17 - Sak til kontrollutvalget, Strand 
Kommune  


 


Bakgrunn  
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra innbygger i Strand, Meldingssak 5/17-Sak til 


kontrollutvalget, Strand kommune 


Saken fra innbygger ble lagt fram for kontrollutvalget til drøfting i møte 01.06.17. Kontrollutvalget 


fattet videre følgende enstemmige vedtak: 


 


Vedtak: 


1. Kontrollutvalget sender saken til Rådmann og ber om en skriftlig tilbakemelding på de 9 


spørsmålene fra innbygger. Det henvises også til pkt.3 i brev fra Help Forsikring. 


 


2. Kontrollutvalget vurderer videre om de skal sende Rådmannens tilbakemelding til 


revisjonen for videre gransking. 


 


Saksframlegg 
Kontrollutvalget skal ihht forskriftens § 4-1 føre det løpende tilsyn med den kommunale 


forvaltningen på kommunestyrets vegne. Det innebærer bla tilsyn med kommunens administrasjon 


ved å påse at saksbehandling og beslutninger utføres i tråd med lovverket og kommunestyrets 


vedtak. I den forbindelse ber kontrollutvalget rådmann om en skriftlig tilbakemelding på 


spørsmålene fra innbygger. 


 


Henvendelsen fra innbygger handler i utgangspunktet om kommunens saksbehandling i to saker:  


 


1) Ulovlig vei i strandsonen – innkreving av dagmulkt (vedl.3) 


 Hvorfor har ikke Strand kommune innkrevd dagmulkt? 


 Er det her inngått uformelle avtaler som favoriserer utbygger? 


 Har kommunen gitt utbygger en utilbørlig fordel? 


 Har det skjedd noe kriminelt? 


 I 2007, samme år som dagmulkt skulle blitt innkrevet, ble det skilt ut 3 tomter i 


50/100 meters sonen og på dyrkbar mark – uten at det blir søkt om dispensasjon. 


Hvordan er dette mulig? 


 Er det saksbehandlere/politikere som er inhabile i forhold til å gi denne utbygger 


ytterligere dispensasjoner? 


 


2) Tillatelse til tiltak – utbygging av vei og parkeringsplass Vervik (vedl.4) 


 Hvorfor blir det gitt tillatelse til utbygging av vei før dispensasjonsvurderingene for 


bygging av hus i Strandsonen er vurdert? 


 







 Hva vil skje med denne veien hvis det ikke blir gitt de nødvendige dispensasjoner fra 


Fylkesmannen i Rogaland? 


 Veien er ikke bygget ihht nabovarsel. Hvordan kan vi være trygge på at kommunen 


følger dette opp, og at veien blir bygget ihht godkjente tegninger? 


 


Kontrollutvalget henviser også til brev fra Help forsikring, pkt.3 Merknader. (vedl.5) 


 


Vedlegg til saken: 


Brev fra innbygger 


Vedl.1 Melding om tiltak 


Vedl.2 Avslag fra Fylkesmannen 


Vedl.3 Endelig avgjørelse 


Vedl.4 9102 9103 og 9104 Tillatelse til tiltak – utbygging av vei 


Vedl.5 Brev fra Help – Uttalelse vedrørende behandling av ny søknas 


 


 


 


Leni Tande  


Førstekonsulent  


 


 


Click here to enter text. 


  
 


         








Ansvar Virksomhet Budsj. m/endring Regnskap Avvik Prognose 2. tert.


1000 Politisk styring 4 252 700 4 421 161 -168 461 0


1100 Sentral ledelse 11 178 258 4 355 703 6 822 555 5 000 000


1110 Kvalitet og HMS 176 577 81 949 94 628 0


1150 Næringsutvikling 2 325 314 3 386 379 -1 061 065 0


1200 Kontortenester -262 213 -135 584 -126 629 0


1300 Personalavdeling 669 825 351 786 318 039 0


1350 Lærlinger 1 661 809 1 490 253 171 556 0


1400 Økonomiavdelingen 1 374 474 1 233 915 140 559 0


1500 It-avdeling 567 064 -995 256 1 562 320 0


1520 Ryfylke IT Samarbeid -25 602 2 224 038 -2 249 640 0


2000 Felles barnehage 50 911 573 46 131 614 4 779 959 2 650 000


2050 Styrket barnehage 7 111 565 7 313 106 -201 541 -2 450 000


2100 Eikehaugen barnehage 2 782 448 2 770 811 11 638 0


2140 Førland barnehage 6 837 437 6 255 829 581 608 200 000


2160 Jørpeland barnehage 4 057 064 3 978 070 78 995 -618 400


2180 Bekkevegen barnehage 5 676 600 5 805 479 -128 879 -378 100


2500 Felles grunnskule 6 104 766 5 572 730 532 036 -220 000


2530 Tau ungdomsskule 11 768 517 11 984 297 -215 780 -440 000


2560 Jørpeland ungdomsskule 20 521 671 20 828 506 -306 835 -300 000


2590 Nordre strand skule 7 274 771 6 883 549 391 222 0


2620 Tau skule 18 763 791 18 721 423 42 368 -500 000


2680 Fjelltun skule 16 287 071 16 358 267 -71 195 -510 000


2690 Resahaugen skule 21 726 314 22 835 347 -1 109 033 -500 000


2800 Ryfylke læringssenter 4 084 100 -176 772 4 260 872 2 800 000


2900 Ppt 2 842 827 1 667 883 1 174 944 380 000


3100 Barnevern 21 465 624 18 774 297 2 691 327 500 000


3150 Nav sosial 29 651 571 29 953 661 -302 090 -2 000 000


3200 Familiens hus / Helsestasjon 7 606 638 5 569 780 2 036 857 1 100 000


3250 Felles Omsorg og helse 884 400 141 346 743 054 0


3300 Psykiatritenester 9 329 442 7 030 296 2 299 147 0


3310 Psykiatribo 4 803 029 4 869 735 -66 706 0


3400 Omsorgstjenester Tau 19 676 112 21 265 350 -1 589 238 -1 800 000


3460 Åpen omsorg Jørpeland 17 836 103 20 036 117 -2 200 013 -1 600 000


3500 Inst. Rehab. avd. 7 691 623 9 477 343 -1 785 721 -600 000


3510 Institusjon Sykeavdelingen 8 083 145 7 799 061 284 083 50 000


3540 Omsorgstenester demente 22 584 465 24 099 723 -1 515 258 -4 250 000


3600 Bøkestien 5 981 554 6 462 346 -480 792 -396 000


3630 Bekkeveien 5 523 444 5 655 220 -131 777 -140 000


3660 Direktør poulsonsgate 8 151 226 8 757 184 -605 959 0


3680 Langelandsmoen 13 492 047 13 695 458 -203 411 -200 000


3800 Felles helsetenester 12 998 879 13 769 581 -770 702 -300 000


3810 Legekontor sør 2 152 326 2 054 479 97 847 0


3830 Jørpeland legesenter 3 407 516 3 292 857 114 659 0


5100 Kultur 10 685 163 10 275 112 410 051 -453 000


5200 Kyrkjeleg fellesråd 6 230 400 5 969 483 260 917 0


6000 Felles Teknisk og næring 18 000 -3 827 890 3 845 890 0


6100 Plan og forvaltning 5 451 818 5 232 161 219 657 0


6230 Vann 835 748 -1 124 580 1 960 328 0


6250 Avløp -95 837 -1 218 270 1 122 433 0


6280 Renovasjon -450 000 -450 000 0 0


6500 Brann 5 028 489 4 676 677 351 812 0


6700 Bygg og eigedom -5 439 367 -5 214 040 -225 327 0


6710 Kommunale bygg 4 401 362 4 799 888 -398 526 0


6720 Vaktmester/service 4 979 661 4 985 406 -5 745 0


6730 Hjelpemidler/trygghetsalarmer 18 105 -53 750 71 856 0


6740 Byggdrift 2 776 347 2 470 714 305 633 0


6750 Fdv bygg dokumentasjon 651 518 613 348 38 170 0


6760 Reinhold 9 583 289 10 111 740 -528 451 0


6770 Prosjekt bygg 2 852 670 -725 877 3 578 547 0


6780 Park- og grøntanlegg 4 864 852 4 145 421 719 431 0


6790 Samferdsel 3 882 298 2 656 504 1 225 794 0


6800 Strøm 5 635 600 4 211 271 1 424 329 0








FREMDRIFTSPLAN 


PROSJEKTOVERSIKT 2 TERTIAL Antatt 


prosjektkost -


2017 PL KOMMENTAR


Skisse 


prosjekt


Av- venter 


byggesak


Prosj.- 


tering


An -buds 


fase


Kontra 


hering


Gjennom- 


førings 


fase


Prosj. 


Ferdig


WBS Prosjekt Budsjett Regnskap Avvik Budsjett 2


200801 Bekkevegen barnehage bygg 0 80 091 -80 091               100 000            TAT Ferdig


230002 NSO Garderober/inngangsparti/takisolasjon 6 677 500 158 050 6 519 450          6 677 500         ØS Arbeid pågår


233710 JUS Branntiltak A-bygg 300 000 22 842 277 158              300 000            TAT Arbeid pågår


233714 JUS Ventilasjon gymsal 0 130 148 -130 148            -                     Rest fra 2016,  justeres 2 tertial


233715 JUS Isolasjon tak 0 406 787 -406 787            -                     Rest fra 2016,  justeres 2 tertial


234103 Resah. Arbeidsrom 0 30 647 -30 647               -                     Rest fra 2016,  justeres 2 tertial


234104 Resahaugen skole - Ny LED lysrigg 1 000 000 873 694 126 306              1 000 000         EW Ferdig sept.


234301 Nye skoler Tau 100 000 000 15 239 047 84 760 953        53 000 000      LN Arbeid pågår


234390 Ny Tau b.skole - Rigg og drift 0 641 030 -641 030            LN Pågår


234392 Ny Tau b.skole - Rivearbeider 0 2 548 089 -2 548 089         LN Ferdig


234394 Modulbygg Bjørheimsbygd 0 4 767 766 -4 767 766         RB Ferdig levert. Tilpasninger pågår


234401 Ombygging TBS - eksisterende bygg 0 699 767 -699 767            RB Pågår


234701 Skoleutbygging Nye Fjelltun skole -bygg 0 516 289 -516 289            -                     GD Mulighetsstudie m.v.


234702 Skoleutbygging Nye Fjelltun skole -inventar/utstyr 0 337 516 -337 516            -                     LN Justeres ved 2 tert


310001 Hjortevegen, 4 leiligheter 1 764 863 1 931 414 -166 551 ØS Sluttoppgjør med  totalkostnad gjenstår


310009 Finansiering Sosial- og flykningeboliger -1 477 000 0 -1 477 000 0 øk Tilskudd innvilget, ikke utbetalt


310101 Skogalivegen 11 - Nybygg 2 229 883 3 063 800 -833 917 ØS Sluttoppgjør med  totalkostnad gjenstår


310109 Finansiering Sosial og flyktn.boliger II -852 000 0 -852 000 0 øk Tilskudd innvilget, ikke utbetalt


310202 Vedhall til AKORA 200 000 323 517 -123 517 400 000 JW Ekstra utg til strøm, asfalt mv


330101 Langelandsmoen - Komfyravtrekk 200 000 2 710 197 290 200 000 TAT Felleskjøkken, høst 2017


330201 Bøkestien - brannsikring/oppgradering 1 663 800 9 622 1 654 178 1 300 000 TAT Pågår. Justeres 2 tertial.


340007 Tautunet Radonbrønner 364 665 29 840 334 826 364 665 EW Pågår


340905 Brannsikr./oppgr. Jonsokberget 1 000 000 17 780 982 220 1 000 000 RB Anbud utarbeidet


360201 Dir. Poulsonsgt. våtrom/kjøkken, fukt/sopp 136 200 136 123 77                        500 000 TAT Midleroverføres fra 330201


380302 SFO - Tau legesenter bygg 0 42 915 -42 915               0 TAT Ferdig. Del av skoleprosjektet Tau


400000 Prosjektadministrasjon 6 500 000 0 6 500 000          6 500 000 GD Lønnsmidler til drift


440001 Brannsikr./oppgr. Rådhus A-bygg 2 800 000 134 341 2 665 659          2 800 000 RB Igangsatt


440101 Rådhus B Universell utforming 1 009 163 0 1 009 163          1 009 163 ØS Utsatt - vurderes budsjett 2018


440201 Kjøp B-bygg Rådhus 23 000 000 23 575 525 -575 525            23 575 525 JL Kjøpt i juni. Budsjett justeres.


460405 Kjøp modulbrakker Jonsokberget 1 200 000 3 563 1 196 438          1 200 000 KP Avventer avtale om kjøp


460608 Brannsikring Tautunet 2 000 000 12 238 1 987 762          2 000 000 RB Anbudsfase


461002 Grøtnes Verksted 0 121 589 -121 589            150 000 ØS Under ferdigstilling


461101 Strandahallen radonbrønner 112 076 0 112 076 112 076 EW Kontrollmålinger pågår


461301 Vedl.h.pakke 2016 - Strandahallen oppgradering 3 656 670 3 060 222 596 448 4 350 000 JW Pågår


461302 Vedl.h.pakke 2016 - Badeplass WC og volleyball oppgradering2 312 000 1 934 420 377 580 2 450 000 JW Alt ferdig bortsett fra WC Strandastøa


461303


Vedl.h.pakke 2016 - Turveg utvidelse 


Jørpelandselva og Krossvatnet 462 400 3 500 458 900 462 000 JW


Turveg Krossvatnet RV13 ferdig. Turveg på Jørpeland 


er ikke finansiert.


461304 Vedl.h.pakke 2016 - Toaletter JUS oppgradering 1 318 933 1 421 208 -102 275 1 500 000 TAT Økt omfang. Budsjett justeres 2 tert


461305 Vedl.h.pakke 2016 - Lagerbod Tautunet 140 200 208 036 -67 836 379 900 JW Ferdig, må øke midler


461309 Finansiering Vedl.h.pakke 2016 fra staten -6 312 163 0 -6 312 163 0 øk Statlige midler


461501 Vedl.h.pakke 2017 - Breidablikk oppgradering 1 875 000 0 1 875 000 1 875 000 TAT Arbeid i gang 


461502 Vedl.h.pakke 2017 - Jørpeland helsesenter brannsikring875 000 513 892 361 108 875 000 TAT/SHKNy brannsentral. Anbudsfase







461503 Vedl.h.pakke 2017 - Strandahallen brannsikring 1 250 000 88 035 1 161 965 100 000 TAT Flyttes til 461301.


461505 Vedl.h.pakke 2017 - NSO, se prosjekt 230002 0 157 484 -157 484 ØS Flyttes til prosjekt 230002


500003 Turveg Krossvatnet øst 2 844 408 420 534 2 423 874 1 900 000 JW Arbeid pågår - ferdig uke 39.


500101 Friområder 900 000 833 075 66 925 900 000 AEH Manlger sluttfaktura


500201 Turveg Strandastøa - Båthavna 1 500 000 895 534 604 466 1 500 000 JW Detaljprosjektering ferdig, ut på anbud.


500902 Turveg Jørpelandsholmen 80 000 99 997 -19 997 100 000 AEH Ferdig


502002 Kommunale lekeplasser 300 000 0 300 000 300 000 AEH Arbeid pågår, prosjekter satt i bestilling.


502101 Vanndampsteamer 300 000 248 537 51 463 300 000 AEH Ferdig, innkjøpt.


502102 Benker Jørpeland sentrum 100 000 0 100 000 100 000 AEH Avventer sluttb. landskapsplan


502201 Sentrumsområde/-plan  (Rosehagen mm) 500 000 0 500 000 0 AEH Avventer helhetlig landskapsplan


530001 Utearealer barnehager 300 000 151 670 148 330 300 000 AEH Arbeid pågår


530002 Gapahuk Førland barnehage 200 000 0 200 000 200 000 AEH Arbeid pågår


530009 Finansiering Utearealer barnehager -100 000 0 -100 000 0 AEH Søknad spillemidler


530101 Utearealer skoler 200 000 127 016 72 984 200 000 AEH Arbeid pågår


700101 Trafikksikkerhetstiltak 300 000 0 300 000 300 000 OT Fartsdempere bygges uke 32


700106 Fortau Seljevegen 664 356 1 004 663 352 0 JW Gjennomføres hvis tilskudd aksjon skoleveg


700403 Asfalt Oppgradering 1 000 000 123 713 876 288 1 000 000 OT Asfaltering uke 36


700602 Plan Rådhusgaten 74 987 70 000 4 987 74 987 OT Ferdig


700802 Bekkevegen Fortau bhg rekkefølgekrav 1 822 110 157 564 1 664 546 1 822 110 JW Anbud ok. Oppstart okt.


700804 Fortau Skolebakken 300 000 0 300 000 300 000 JW plan i gang. Utstikking og grunnavtaler - nov 2017


701101 Kommunale veger Oppgradering 500 000 465 095 34 905 500 000 OT Gjennomført,avventer  faktura


701102 Komm. veg, oppgradering ved VA-anlegg 600 000 0 600 000 600 000 OT Samarbeid IVAR anlegg


701201 Kommunale kaier, oppgradering 614 740 0 614 740 614 740 JW Utarbeider anbud kai Sør Hidle og Vågen


701301 Gatelys, andre tiltak 816 724 81 461 735 263 816 724 OT Samarbeid med Lyse og IVAR anl.


701302 Gatelys, utskriftning kvikksølvlamper 1 960 000 608 762 1 351 238 1 960 000 OT Samarbeid med LYSE. Oppstart okt.


702501 Gangbru til Jørpelandsholmen 14 881 428 13 364 413 1 517 015 15 056 000 JW Ferdig 1. Juni


702502 Lys og serviceanlegg til Jørpelandsholmen 2 500 000 29 907 2 470 093 2 500 000 JW Pågår


702503 Gangveg til bru til Jørpelandsholmen 0 1 691 233 -1 691 233 0 JW Del av 702502


702509 Finanisering Gangbru Jørpelandsholmen -1 400 000 0 -1 400 000 0 øk Anmodning om utbetaling høst-17


703302 Rundkjøring Dalavegen/RV13 1 500 000 0 1 500 000 JL Dekkes av anleggstilskudd


704101 Parkeringsplass Voster gravplass 511 623 0 511 623 950 000 JW Anbud ut i høst-  rammen ikke tilstrekkelig


704102 Parkeringsplasser ved rådhuset Jørpeland 0 85 810 -85 810 100 000 JW Kostnader, prosjektering, ferdig


780310 Finansiering Flomsikring Skolebekken 0 -98 000 98 000 0 OT Refusjonstilskudd rekkefølgekrav


780501 Grunnerverv 5 300 000 4 649 335 650 665 KP Ikke planlagt flere grunnerverv


Sum 194 477 566    87 250 193    107 227 373      146 575 390    
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Nedenfor følger Rådmannens svar på de ulike forholdene som er tatt opp av innsenderen 
Irene Hompland. For oversiktens skyld har Rådmannen benyttet samme inndeling av 
spørsmål som det innsender gjør i sin e-post datert 18.5.2017.  


 


1) Ulovlig vei i strandsonen – innkreving av dagmulkt (vedl.3)  


 


- Hvorfor har ikke Strand kommune innkrevd dagmulkt?  


 


Det er bygd en ulovlig vei i den aktuelle strandsonen på gnr. 9 bnr. 9 i Strand kommune. 
Denne veien er etablert på nordsiden (sjøsiden) av innsender Homplands eiendom gnr. 9 
bnr. 26 i Strand. Denne veien må ikke forveksles med atkomstveien til nye boliger som 
omtales under pkt. 2 nedenfor. Når det gjelder den ulovlige veien på sjøsiden av gnr. 9 bnr. 
26, så viser Rådmannen til at Strand kommune avslo søknad om dispensasjon for anlegging 
av denne veien i vedtak av 31.8.2006. Etter klage ble dette vedtaket stadfestet av 
Fylkesmannen i Rogaland i klagevedtak datert 31.1.2007. I kommunens vedtak av 31.8.2006 
fremgikk det videre et pålegg om at veien måtte fjernes innen 10.8.2007 og at det ville 
påløpe tvangsmulkt på kr 500 per dag ved fristens utløp og frem til tiltaket ble fjernet.  


 


Rådmannen bemerker at kommune beklageligvis ikke har krevd inn tvangsmulkt og fulgt opp 
rettingspålegget i vedtaket av 31.8.2006. Årsaken til dette er rutinesvikt fra administrasjonen. 
Etter at saksbehandler som hadde saken sluttet, ble ikke oppfølgingen av ulovlighetssaken 
videreført til ny saksbehandler. Tvangsmulkten, som begynte å løpe 11.8.2007 har derfor 
løpt i flere år uten at den formelt sett er blitt stanset eller fulgt opp.  


 


Rådmannen viser innledningsvis til at tvangsmulkt som administrativ reaksjon har som formål 
å fremtvinge gjennomføring av et pålegg, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 32-5 jf. § 32-3. 
Formålet med tvangsmulkten er ikke å straffe den som har begått en ulovlighet. Etter 
Rådmannens syn er det nå flere formelle og materielle hindre for å innkreve påløpt 
tvangsmulkt. Det første og viktigste hinderet er at pålegget om retting av vei og tvangsmulkt 
er rettet mot tidligere eier av gnr. 9 bnr. 9, Bjarne Vervik. I dag eies gnr. 9 bnr. 9 av Bjarne 
Verviks arvinger, Anne Lise Vervik Barka, Knut Vervik og leif Gunnar Vervik. Rådmannen vil 
på dette punkt peke på at plikten etter et pålegg ikke går over på nye eiere ved overdragelse, 
jf. rundskriv H-3/01 (Om reaksjoner mot ulovligheter etter plan- og bygningsloven) s. 8. En 
sanksjon blir ikke uten videre en heftelse på eiendommen og følger ikke denne ved 
overdragelse. Det samme må gjelde ved arv. For at et pålegg skal kunne gjøres gjeldende 
mot nye eiere må eieren tinglyse pålegget som en heftelse på eiendommen, slik at den til 
enhver tid gjeldende eier av eiendommen er forpliktet. Dette er ikke gjort i denne saken. 
Dersom nye eiere av eiendommen skal pålegges retting av det ulovlige forholdet, må det 
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fattes nye vedtak med de nye eierne som adressat. Når rettingsvedaket ikke kan gjøres 
gjeldende mot dagens eiere, vil heller ikke et pengekrav relatert til påløpt tvangsmulkt kunne 
rettes mot dagens eiere. Rådmannen vil vurdere om det er grunnlag for å fatte nye vedtak 
om retting og tvangsmulkt i denne saken. Dette må vurderes i lys av nye omstendigheter 
som har gjort seg gjeldende i området, jf. nedenfor.  


 


Rådmannen vil under enhver omstendighet peke på at det følger det av pbl. § 32-10 at 
sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. I dette ligger det at sanksjonen ikke må 
være uforholdsmessig tyngende. Slik Rådmannen ser det skulle derfor tvangsmulkten under 
enhver omstendighet ha blitt stoppet etter noe tid slik at ikke den samlede tvangsmulkten 
hadde blitt for høy. Vi viser til at tvangsmulkten (500 per dag) årlig beløp seg til kr 182 000. 
Etter fem år (11.8.2012) hadde således samlet tvangsmulkt kommet opp i kr 912 500, og det 
ville blitt spørsmål om tvangsmulkten hadde kommet opp på et urimelig høyt nivå. Det ville 
derfor neppe kunne ha blitt innkrevd tvangsmulkt etter 11.8.2012. Det er videre slik at påløpt 
tvangsmulkt, som anses som et pengekrav,  foreldes fortløpende etter 3 år, jf. lov om 
foreldelse av fordringer (foreldelsesloven) §§ 2 og 3. Pengekravet i form av påløpt 
tvangsmulkt er derfor i denne sak uansett foreldet, noe som også medfører at kommunen nå 
ikke har adgang til å kreve inn påløpt tvangsmulkt.   


 


Rådmannen  vil også peke på at det i senere tid har kommet opp nye forhold som gjør at 
kommunen ikke har tatt tak i ulovlighetssaken på nytt. Det siktes her til at Strand kommune 
nå er i prosess med å få avklart etablering av ny kommunal vannforsyning til Vervik og 
tilgrensende områder i form av sjøledning. IVAR IKS har søkt om dispensasjon og tillatelse til 
å etablere slik sjøledning med tilhørende anlegg på land. I Vervik er det søkt om ilandføring 
av sjøledning i den aktuelle strandsonen på gnr. 9 bnr. 9 med etablering av ledning, kummer 
og pumpehus ved den ulovlige veien. Det vil være behov for veitilkomst frem til disse 
anleggene, og den ulovlig anlagte veien vil derfor måtte vurderes i lys av den nye planlagte 
arealbruken i området. 


 


- Er det her inngått uformelle avtaler som favoriserer utbygger? 


 


Rådmannen bemerker at det ikke er inngått uformelle avtale med utbygger. I forbindelse 
med at det er nye eiere på eiendommen og siden kommunen skal etablere kommunal 
vannforsnyning til Vervik, har det vært møter med grunneiere og utbyggere. I disse møtene 
har også den ulovlige veien og tvangsmulkten vært tema. Som nevnt ovenfor vil kommunen 
nå i tiden fremover vurdere om det det er grunnlag for å fatte nye vedtak om retting av ulovlig 
vei eller om hele eller deler av veien vil kunne ha en funksjon i forbindelse med etablering av 
ny kommunal vannforsyning til Vervik. Etablering av ny kommunal vannforsyning til Vervik 
forutsetter også etablering av pumpehus og kummer i den aktuelle strandsonen på gnr. 9 
bnr. 9, noe som kan medføre at det kan bli behov for å bruke hele eller deler av den ulovlige 
anlagte veitraseen som ledd i nevnte etablering av ny kommunal vannforsyning. Dette vil bli 
vurdert i egne dispensasjons- og byggesaker.   


 


- Har kommunen gitt utbygger en utilbørlig fordel?  


 


Rådmannen mener at det ikke er grunnlag for å hevde at utbygger er gitt en utilbørlig fordel. 
Som nevnt ovenfor er rutinesvikt bakgrunnen for at påløpt tvangsmulkt ikke ble innkrevd. Det 
er nå som nevnt juridiske hindre for at vedtaket om retting og tvangsmulkt kan gjennomføres 
mot nye eiere. Øvrige tillatelser i saken er gitt etter saksbehandling av de enkelte søknadene 
om tiltak. Som nevnt nedenfor er flere av disse byggesakene ennå i prosess og slik sett ikke 
endelig avklart. 


 


- Har det skjedd noe kriminelt?  
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Rådmannen kjenner ikke til at det er skjedd noe kriminelt i saken om den ulovlige veien i 
strandsonen.  


 


- I 2007, samme år som dagmulkt skulle blitt innkrevet, ble det skilt ut 3 tomter i 50/100 
meters sonen og på dyrkbar mark – uten at det blir søkt om dispensasjon. Hvordan er 
dette mulig?  


 


Rådmannen viser til at Strand kommune gav tillatelse til fradeling av tre boligtomter i vedtak 
av 26.11.2007. Dette på bakgrunn av en søknad som ble fremmet uavhengig av den 
pågående ulovlighetssaken om veien. Rådmannen bemerker at den ulovlige veien ikke 
skulle fungere som atkomstvei til de tre omsøkte boligtomtene. Det ble i vedtaket av 
26.11.2007 lagt til grunn at søknaden om fradeling av tre boligtomter i område avsatt til LNF 
– spredt boligbygging, var i samsvar med dagjeldende kommuneplan for Strand 2003-2015. 
Vedtaket ble ikke påklaget av berørte naboer. Rådmannen bemerker at det i vedtak av 
8.9.2016 og 11.5.2017 er gitt dispensasjon fra LNF-formålet i gjeldende kommuneplan for 
Strand 2012-2022 og forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet mot sjø, jf. pbl. § 1-8 andre ledd,  
for oppføring av tre boliger på de tre tidligere fradelte tomtene. Området er i gjeldende 
kommuneplan avsatt til LNF- spredt boligbygging, der det i bestemmelsene fremgår at 
boliger ikke skal bygges nærmere sjøen enn 50 meter. Det vil være behov for å fravike 
nevnte 50 metersgrense for å kunne bebygge de fradelte tomtene. Utbygging nærmere enn 
nevnte 50 metersgrense utløser behov for dispensasjon fra LNF-formålet og pbl. § 1-8 andre 
ledd, jf. Fylkesmannen i Rogaland sitt klagevedtak datert 21.2.2017. Kommunens vedtak av 
11.5.2017 er påklaget av Help Forsikring på vegne av Irene Hompland. Klagesaken vil trolig 
bli behandlet av forvaltningsutvalget i neste møte som er planlagt 14.9.2017. Rådmannen 
går nå derfor ikke nærmere inn på temaene i denne pågående klagesaken. 


 


- Er det saksbehandlere/politikere som er inhabile i forhold til å gi denne utbygger 
ytterligere dispensasjoner?  
 


Rådmannen bemerker at ingen saksbehandlere eller politikere som har vært involvert i 
saksbehandlingen har erklært seg inhabile i saken. Rådmannen er ikke kjent med at det 
foreligger forhold som tilsier at noen involverte saksbehandlere har vært inhabile, jf. 
forvaltningsloven § 6.   
 
 
2) Tillatelse til tiltak – utbygging av vei og parkeringsplass Vervik (vedl.4)  


 


- Hvorfor blir det gitt tillatelse til utbygging av vei før dispensasjonsvurderingene for 
bygging av hus i Strandsonen er vurdert? 


 


Rådmannen viser til at Strand kommune mottok søknad for etablering av veg, vann og avløp 
til de tre tomtene (gnr. 9 bnr, 102, 103 og 104) den 25.4.2016. Rådmannen bemerker at det 
her er tale om en atkomstvei over gnr. 9 bnr. 9 som går på sørsiden av eiendommen gnr. 9 
bnr. 26 (Irene Hompland). Strand kommune gav tillatelse til tiltaket som omsøkt 16.6.2016. 
Etter kommunens vurdering var tiltaket i samsvar med gjeldende kommuneplan for Strand 
2012-2022. Ny tilkomstvei vil gi eiendommene gnr. 9 bnr. 102,103 og 104 tilkomst og mulig 
tilkobling til vann og avløp. Når kommunen mottak søknader har kommunen plikt til å 
behandle søknaden. Etter kommunen vurdering var det ikke grunnlag for å nekte tillatelse. 
Kommunens vedtak om tillatelse ble påklaget av advokatfirmaet Helliesen & co på vegne av 
Lars Morten Hesheim, eier av gnr. 9 bnr. 83, Kjersti Holta Ur, gnr. 9 bnr. 12, Harald Ur, gnr. 9 
bnr. 93. Vedtaket ble imidlertid ikke påklaget av Irene Hompland, gnr. 9 bnr. 26. Klagesaken 
ble behandlet av forvaltningsutvalget i Strand kommune i møte 8.9.2016. 
Forvaltningsutvalget tok ikke klagen til følge, noe som skulle medført at klagen ble oversendt 
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Fylkesmannen i Rogaland, jf. fvl. § 33. Klagesaken er imidlertid ved en feil ikke blitt 
oversendt Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. Dette vil nå bli gjort innen 
kort tid. Denne saken er derfor ikke ferdigbehandlet i forvaltningen.  


 


- Hva vil skje med denne veien hvis det ikke blir gitt de nødvendige dispensasjoner fra 
Fylkesmannen i Rogaland?  


 


Rådmannen bemerker at ny tilkomstvei vil kunne benyttes til tomtene. Dersom det ikke blir 
gitt nødvendig dispensasjon for bygging av boliger på de tre tomtene, vil disse ikke kunne 
bebygges. Som nevnt ovenfor har Strand kommune gitt dispensasjon fra LNF-formålet og 
pbl. § 1-8 andre ledd for bygging av boliger på gnr. 9 bnr. 102 og 103 i vedtakene datert 
8.9.2016 og 11.5.2017. Sistnevnte vedtak er som nevnt påklaget slik at denne 
dispensasjonssaken ikke er ferdigbehandlet.   Den tredje tomten (gnr. 9 bnr. 104) ligger 
lengre enn 50 meter fra sjøen, og vil i motsetning til de to andre tomtene derfor ikke kreve 
dispensasjon fra kommuneplanen eller pbl. § 1-8 andre ledd for å kunne bebygges. Utbygger 
har som nevnt valgt å etablere veien før endelig formell avklaring om tomtene foreligger. 
Rådmannen bemerker at tiltakshaver bygger på egen risiko dersom det ikke foreligge endelig 
vedtak i saken.    


 


- Veien er ikke bygget ihht nabovarsel. Hvordan kan vi være trygge på at kommunen 
følger dette opp, og at veien blir bygget ihht godkjente tegninger?  


 
Den aktuelle veien og anlegget er en pågående byggesak som ikke er avsluttet. Som nevnt 
ovenfor er tillatelsen til vei og teknisk infrastruktur til de tre tomtene påklaget og saken skal 
klagebehandles av Fylkesmannen i Rogaland. 
 
Dersom det søkes om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for et tiltak, og det viser seg at 
tiltaket ikke er i samsvar med gitt byggetillatelse, må det søkes om endring av gitt tillatelse. 
Kommunen har ikke mottatt søknad om ferdigattest for denne veien. Kommunen vil ta 
endelig stilling til om det foreligger avvik i forbindelse med en slik søknad om 
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.    
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Sven Norland 
virksomhetsleder 
Plan og Forvaltning 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
 
 
Kopi til:    
Jan Leland    
Jon Ola Syrstad    
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FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND 


 


Høstkonferansen 2017 
 


Quality Hotel Residence, Sandnes 
 


30. november 2017 
 


 
Forum for kontrollutvalg i Rogaland er et samarbeidsorgan for kontrollutvalgene i Rogaland. 
Formålet er å være en arena for utveksling av erfaringer og bidra til å fremme en positiv 
utvikling av kontroll og tilsyn gjennom kurs, opplæring og informasjon. 
 
PROGRAM 
 
10:00  Velkommen  


Einar Endresen – leder av arbeidsutvalget i Forum for kontrollutvalg i Rogaland 
 


10:05  Hvordan holder kontrollutvalgene seg orientert om kommunen? 
Innledninger av Oddbjørg A. Starrfelt - Klepp kommune, Jorunn Strand Vestbø - Finnøy 
kommune og Fride Solbakken – Rogaland fylkeskommune 
 
Diskusjon og erfaringsutveksling 
 


10:45  Pause 
 


11:00 Økonomiseksjonen Sør-Vest politidistrikt 
Sturle Smith, seksjonsleder Økonomiseksjonen Sør-Vest politidistrikt 


 


11:45  Årsmøte 2017 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland   
 


12:00  Lunsj 
 


13:00 Hvitsnippkriminalitet – Bekvemmelig løsning i en vanskelig situasjon? 
Professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI 


  
med innlagt 15 min pause 


 


 14:45  Avslutning 
 
 
Pris kr 950.- pr. person 
 
Påmelding innen 15. november ved å sende e-post til mette.jensen.moen@rogfk.no 
med navn, verv/funksjon, kommune/firma og mailadresse. Kontrollutvalgsmedlemmer 
som oppgir mailadresse vil få årsmøtesakene tilsendt via e-post før konferansen. 
 
VELKOMMEN!  


For forum for kontrollutvalg i Rogaland 
Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat,  


Rogaland fylkeskommune 
 



http://www.residence.no/

mailto:mette.jensen.moen@rogfk.no





