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Kontrollutvalget i Strand kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Møterom: Heiahornet 
Dato: 07.09.2017 
Tidspunkt: Kl. 16.15 
Møtenr: 4 

 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
21/17 Godkjenning av protokoll fra møte 01.06.2017 
22/17 Orientering fra administrasjonen - Virksomhetsleder for dementavdelingen 
23/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunalt Arkiv 

24/17 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.2017 
25/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 
26/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 
27/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. sept. 2017 

  

Referatsaker/meldinger 
Periode: 01.06.2017 - 07.09.2017 
Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
6/17 16/00039-4 Brev til Rådmann ang. meld.sak 5/17 - henvendelse fra innbygger. 
7/17 16/00039-5 Tilsvar til meldingssak 5/17 - Vervik 

 
Medlemsoversikt 

 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.97 07 19 25 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. 

 

 

Strand, 31.08.2017 

 

 

Edvard K. Tungland 

Leder av kontrollutvalget Leni Tande 

 Sekretariatet 

 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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21/17 Godkjenning av protokoll fra møte 01.06.2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00157-19 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.09.2017 21/17 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra forrige møte i kontrollutvalget 01.06.2017 legges fram til kontrollutvalget for 

endelig godkjenning. 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 01.06.2017 
 

 

 

 

 

 

SANDNES, 20.06.2017 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 01.06.17 
Saksliste 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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22/17 Orientering fra administrasjonen - 
Virksomhetsleder for dementavdelingen 
 
Arkivsak-dok.  16/00044-30 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.09.2017 22/17 

 

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 virksomhetsleder for dementavdelingen, Jane Mandy L. Moe 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 virksomhetsleder for 
dementavdelingen i Strand kommune til orientering. 
 

 

 
SANDNES, 23.06.2017 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

Saksliste 
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Click here to enter text. 

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

Arkivkode.    

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.09.2017 23/17 

 

Bakgrunn 

Kommunestyret i Strand behandlet i møte den 22.02.17 forvaltningsrevisjon «kommunalt 

arkiv» og fattet følgende vedtak: 

 

Kommunestyret i Strand tar forvaltningsrevisjonen «kommunalt arkiv» til orientering. 

 

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets tilleggspunkt til revisjonens anbefalinger: 

 Til kulepkt.4: Vi er spesielt bekymret for restanselisten til plan og forvaltning. 

 Til kulepkt.8: Vi ønsker spesielt fokus på arkivering av e-poster. 

 

Nytt pkt.9 til revisjonens anbefaling: 

 For en raskere og sikrere saksbehandling ber vi rådmann se på muligheten for at all 

e-post inn til kommunens saksbehandlere skal kreere en direkte kopi til postmottak. 

 

Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og 

anbefalinger. 

 

Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten 

er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter kommunestyret sitt vedtak. 

 

I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen: 

 

 Vi anbefaler kommunen å sette i verk tiltak for å gjøre arkivplanen bedre kjent og 

derigjennom øke arkivbevisstheten til kommunens ansatte.  

 Vi anbefaler kommunen å utarbeide retningslinjer ved anskaffelse av nye fagsystem der 

arkivtjenesten har en mer aktiv rolle. Dette for å sikre integrasjoner mellom fag-systemer og 

sak-/arkivsystemet.  

 Vi anbefaler kommunen å sikre at alle enheter med behov for arkivskap får dette på plass 

snarest mulig og at arkivrom/ -skap alltid låses når de ikke er i bruk, slik at arkivverdig 
informasjon og sensitive opplysninger ikke kommer på avveie.  

 Vi anbefaler kommunen å utarbeide rutiner for å sikre avskrivningen av journalposter slik at 

en kan dra nytte av reelle restanselister.  

 Vi anbefaler kommunen å gi de ansatte tydelige retningslinjer for å avgjøre hva som er 

arkivverdig dokumentasjon.  

 Vi anbefaler kommunen å styrke opplæringen for alle ansatte som har ansvar for arkivering 

og journalføring, særlig med tanke på hvordan dette gjøres i praksis.  

 Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å sikre at mellomlagring av dokumenter 

minimeres slik at sårbarheten reduseres og arkivsystemet blir mest mulig komplett.  
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 Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å styrke praktiseringen av rutinene for arkivering, 

slik at arkivet blir mest mulig komplett.  

 

Saksutredning 

Rådmann har i brev av 18.08.17 gitt tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp. 

Tilbakemeldingen kommer i form av forslag til tiltak til revisors anbefalinger. 

 

Rådmannens tilbakemelding oppsummeres slik: 

 

Til revisors anbefaling: 

Revisormerknad 1: Vi anbefaler kommunen å sette i verk tiltak for å gjøre arkivplanen bedre 

kjent og derigjennom øke arkivbevisstheten til kommunens ansatte. 

 

Rådmann foreslår arkivmøter med medarbeidere i alle virksomheter og opplæring for alle 

ansatte som har dokumentproduksjon. «Arkiv» skal settes opp som tema i møte med 

virksomhetsledere og en skal påminne ansatte om at arkivplan.no ligger som link på intranettet. 

 

Revisormerknad 2: Vi anbefaler kommunen å utarbeide retningslinjer ved anskaffelse av nye 

fagsystem der arkivtjenesten har en mer aktiv rolle. Dette for å sikre integrasjoner mellom 

fagsystemer og sak-/arkivsystemet. 

 

Rådmann henviser til vedlegg fra Arkivplan.no - Retningslinjer-anskaffelser og oppgradering 

av nye fagsystem. 

 

Revisormerknad 3: Vi anbefaler kommunen å sikre at alle enheter med behov for arkivskap 

får dette på plass snarest mulig og at arkivrom/-skap alltid låses når de ikke er i bruk, slik at 

arkivverdig informasjon og sensitive opplysninger ikke kommer på avveie. 

 

Rådmann henviser til vedlegg fra Arkivplan.no – Adgang til arkivlokaler.  

Videre foreslår rådmann at rutine fra arkivplan.no sendes til alle virksomhetsledere og 

arkivmedarbeidere, og at arkivtjenesten foretar befaring for å sjekke at rutinen blir fulgt.  

 

Revisormerknad 4: Vi anbefaler kommunen å utarbeide rutiner for å sikre avskrivningen av 

journalposter slik at en kan dra nytte av reelle restanselister. 

 

Rådmann foreslår at en øker utsendelse av restanselister til lederne fra 2 til 4 ganger i året. 

Lederne får opplæring i LIS (ledelsesverktøy) for å kunne følge med på restanselisten i sin 

virksomhet. Det skal også gis informasjon til ansatte om restanser og avskrivning. 

 

Revisormerknad 5: Vi anbefaler kommunen å gi de ansatte tydelige retningslinjer for å 

avgjøre hva som er arkivverdig dokumentasjon. 

 

Rådmann henviser til vedlegg fra arkivplan.no: Arkivbegrensning, bevaring og kassasjon og 

Arkivbegrensning ved postbehandling 

Rådmann henviser videre til lovverket som sier at dokumenter som er gjenstand for 

saksbehandling og har verdi som dokumentasjon skal journalføres. 

 

Revisormerknad 6: Vi anbefaler kommunen å styrke opplæringen for alle ansatte som har 

ansvar for arkivering og journalføring, særlig med tanke på hvordan dette gjøres i praksis. 
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Rådmann foreslår arkivsamlinger 2 ganger i året med arkivmedarbeidere i hele 

organisasjonen. 

 

Revisormerknad 7: Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å sikre at mellomlagring av 

dokumenter minimeres slik at sårbarheten reduseres og arkivsystemet blir mest mulig 

komplett. 

 

Rådmann foreslår å pålegge lederne å bruke Websak Fokus eller fagsystem til all 

saksbehandling. Arkivtjenesten tilbyr opplæring i systemene. 

 

Revisormerknad 8: Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å styrke praktiseringen av 

rutinene for arkivering, slik at arkivet blir mest mulig komplett. 

 

Rådmann foreslår arkivmøter med arkivmedarbeidere i alle virksomheter og arkivopplæring 

for alle ansatte som jobber med sak-/arkivsystem og fagsystem. Videre at «arkiv» skal være 

tema i møter med virksomhetsledere og at en skal minne de ansatte om rutinene i arkivplan.no 

som ligger på intranettet. 

 

Til kommunestyrets anbefaling: 

Kulepunkt 4: Vi er spesielt bekymret for restanselisten til plan og forvaltning 

 

Rådmannen foreslår at arkivet innkaller ansatte til workshop for å gå gjennom restansene. Det 

informeres også om konsekvensene når restanser ikke er reelle. 

 

Kulepunkt 8: Vi ønsker spesielt fokus på arkivering av e-poster 

 

Rådmannen henviser til rutiner for journalføring av e-post (arkivplan.no) og til at arkivering 

av e-poster er en del av grunnopplæringen som gis til alle som bruker Websak. Videre 

påpeker rådmann at det er saksbehandlers ansvar å påse at journalføringen av arkivverdige 

dokumenter gjennomføres. Journalføring av epost blir også satt opp som eget tema på 

«Torsdagstimen» (et opplæringstilbud for stabsavdelingene). 

 

Nytt punkt 9 til revisjonens anbefaling: For en raskere og sikrere saksbehandling ber vi 

rådmannen se på muligheten for at all e-post inn til kommunens saksbehandlere skal kreere 

en direkte kopi til postmottaket. 

 

Rådmann kommenterer: Som organisasjon mottar Strand kommune hvert døgn enorme 

mengder e-post. Disse kan grovt deles inn i 4 kategorier: Fra privat personer, fra 

myndigheter (andre offentlige instanser), fra leverandører og mail av utelukkende privat 

karakter.  
En stor mengde av de to siste kategoriene skal ikke arkiveres men slettes så fort som mulig.  

 

Rådmann har så lang ikke kunnet slå fast om det er teknisk mulig med dagens IT-løsning å 

kreere kopi av alle eposter som kommer til kommunen. Han henviser også til brudd på 

personopplysningsforskriften § 9-2, dersom andre får tilgang til ansattes e-postkasse. 

Rådmannen kan derfor ikke se at kulepunkt 9 i kommunestyrets vedtak lar seg gjennomføre 

innenfor reglene i Personopplysningsforskriften. 
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--------------------------------------- 

Rådmann har kommet med forslag til tiltak på alle anbefalinger i rapporten. For en mer 

utfyllende besvarelse henviser vi til rådmannens svarbrev m/vedlegg. 

Sekretariatet har vært i kontakt med kommunens administrasjon som opplyser at ikke alle 

tiltakene er iverksatt pr. i dag. På grunn av ressursmangel i avdelingen avventer de å 

iverksette noen av tiltakene til nyansatt tiltrer 02.10.2017. Vedlagt til saken følger også 

rådmannens svarbrev med merknad fra sekretariatet, på hvilke punkt som ikke er iverksatt 

pr. i dag.  

Kontrollutvalget må vurdere om de mener rådmann har svart tilstrekkelig på alle punkt i 

oppfølgingsbrevet. De kan også vurdere om de vil be om ny oppfølging av rapporten om ca 1 

års tid for å bli kjent med om alle tiltakene er iverksatt. 

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at 

rådmannen følger opp rapporten. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan 

administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er 

rådmannen sitt ansvar. Kontrollutvalget kan likevel melde saker videre til kommunestyret 

dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

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

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. 

SANDNES, 25.07.2017 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

Vedlegg:  

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Kommunalt arkiv m vedlegg 

Arkivrevisjon - tiltak med merknader 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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24/17 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 
31.07.2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00031-30 

Arkivkode.  212  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.09.2017 24/17 

 

 

Bakgrunn:  
Kontrollutvalget har ansvar for å lage budsjett på eget område, og dermed også ansvar for å 

følge opp regnskapet. Normalt skjer oppfølgingen tertialvis, men siden vi i dette møtet skal 

behandle budsjettet (egen sak), legger vi fram en regnskapsrapport pr 31.07.2017.  

 

Rapporten baserer seg på mottatte opplysninger fra Strand kommune pr. 31.07, revisors 

tertialrapport pr. 31.07 og sekretariatets regnskap pr. 31.07.2017.  

 

Saksutredning:  
Regnskapet i kommunen viser at kontrollutvalget pr. 31.07.2017 har brukt kr 569 358,- som 

utgjør 56 % av den vedtatte budsjettrammen.  

 

Utgifter til kontrollutvalget alene viser et forbruk på kr.41 103,-, som utgjør 27,4 % av 

budsjettet.  

 

Kjøp og tjenester fra sekretariatet viser et forbruk på 54 000,-. Vi gjør oppmerksom på at 

faktura fra 2.termin ikke er tatt med i denne oppstillingen noe som trolig skyldes at den ikke 

var ført i kommunens regnskap pr. 31.07.17. Budsjettrammen for sekretariattjenesten er totalt 

på kr. kr.162 000,-. 

 

Faktura for 2.termin ligger på 22 338,- (u/mva), denne er lavere enn 1.termin fordi kommunen 

har fått tilbakebetalt overskudd fra tidligere år 2015/16, kr. 29250,-, pluss renter av 

innskuddskapital, kr.2412,-. 

 

Kjøp av revisjonstjenester viser et forbruk på 67,3 %. Revisor kommenterer tallene slik: 
I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2016 gjennomført og interimsrevisjonen for 2017 kommet godt i 

gang. Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for tre terminer og ulike særattestasjoner som 

bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere. Innen forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll er et prosjekt 

om barnevernet og en eierskapskontroll om IVAR IKS levert. Selskapskontroll på Avanti er startet opp. 

Det er levert en del rådgivning til kommunen hvor tidsforbruk ligger i oversikten på 

regnskapsrevisjon. Dette gjelder blant annet utredning av mva og skatt på nytt kulturhus, kjøp av 

admin bygget og gjennomgang av "mulig kritikkverdig forhold". Rammen for regnskapsrevisjon kan 

derfor bli noe overskredet. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand tar regnskapsoversikten pr. 31.07.17 til orientering. 
 

 

 

SANDNES, 22.06.2017 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

 

Vedlegg:  

Regnskapsoversikt pr.31.07.17 
Saksliste 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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25/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 
 
Arkivsak-dok.  16/00035-8 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.09.2017 25/17 

 

 

Bakgrunn:  
Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og 

tilsynsarbeidet i kommunen. Siden kontrollutvalget er direkte underlagt kommunestyret, skal 

kontrollutvalgets budsjettvedtak i henhold til forskrift legges fram for kommunestyret i 

forbindelse med kommunestyrets behandling av kommunens samlede budsjett for 2017.  

 

Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalgets arbeid. Kontrollutvalget 

blir derfor å se på som en egen «avdeling» med budsjettansvar for eget budsjett. Dette 

innebærer også et ansvar for regnskap og regnskapsoppfølging. 

 

Saksutredning:  
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger kommunen å ha en 

forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfatter derfor 

lovpålagte oppgaver.  

 

Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovedgrupper; kontrollutvalgets utgifter, utgifter til kjøp av 

revisjonstjenester og til sekretariat. 

 

Kontrollutvalgets utgifter  
Kontrollutvalgets utgifter består av møtegodtgjørelse til kontrollutvalgets medlemmer, 

utgifter til kjøring/ transport, kurs m.m. Utvalgets medlemskap i FKT (Forum for kontroll og 

tilsyn) hører også med her så lenge de velger å stå som medlem.  

 

Det er ikke gjort noen endringer i budsjettet i forhold til i fjor, netto utgifter til 

kontrollutvalget er satt til kr.150 100,-. Denne delen av budsjettet er den eneste 

kommunestyret har mulighet til å endre ved fastsetting av endelig budsjett.  

 

Revisors budsjettforslag  
Strand kommune er medeier i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS, og 

kjøper derfor sine revisjonstjenester fra dette selskapet. Sekretariatet har mottatt forslag til 

budsjett fra revisor. Budsjettet er behandlet i selskapets styre og blir behandlet i 

representantskapet senere i høst. Når budsjettet er vedtatt i representantskapet, er det bindende 

for kommunen, jmf.IKS lov § 18 Årsbudsjettet. 

 

Revisors budsjett omfatter i grove trekk utgifter til vanlig regnskapsrevisjon, attestasjoner, 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i henhold til planer vedtatt av kommunestyret, samt 

oppmøte i kontrollutvalget. Timeprisen øker med kr.50,-, ut over dette er budsjettet videreført 

som tidligere og vedtatt som et rammebudsjett.  
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Sekretariatets budsjettforslag  
Strand kommune er medlem i det interkommunale § 27 –samarbeidet Rogaland 

kontrollutvalgssekretariat, og kjøper kontrollutvalgets administrasjonstjenester herfra. 

 

Sekretariatet sitt budsjett med fordeling av grunnbeløp til kommunene ble godkjent av styret 

25.08.2017. Budsjettet i et § 27 –samarbeid, som er et eget rettssubjekt, fastsettes av styret i 

samarbeidet og følger ellers de samme regler som for interkommunale selskaper.  

 

Det er i år foretatt en økning i budsjettet på kr. 8000,-, til kr.170 000,-, økningen er 

hovedsakelig til dekning av økning i lønn og generell prisstigning.  

 

Sekretariatet drives etter selvkostprinsippet som fram til nå enten har ført til tilbakebetaling av 

overskudd eller at opprinnelig budsjett har vært tilstrekkelig. 

 

Sekretariatet har i 2017 tilbakebetalt Strand kommune kr. 31 662,-, i henhold til samlet 

overskudd fra 2015 og 2016. 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

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

 

 

 

SANDNES, 22.06.2017 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

 

Vedlegg:  

Budsjettforslag 2018 - kontroll og tilsyn 
Saksliste 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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26/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for 
revisjonsåret 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00155-9 

Arkivkode.  026  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.09.2017 26/17 

 

Bakgrunn  
Ifølge Forskrift om kontrollutvalg § 4 skal kontrollutvalget føre det løpende tilsyn og kontroll 

med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Dette tilsynet omfatter bl.a. å 

se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal også ifølge 

Forskriften § 6 se til at kommunens årsregnskap blir revidert på en forsvarlig måte og ellers 

holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og se til at dette foregår i samsvar med lover 

og forskrifter.  

 

Saksutredning:  
Revisor er i henhold til forskrift om revisjon § 4 pålagt å planlegge, gjennomføre og 

rapportere revisjonen slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. Som et ledd i 

kontrollutvalgets tilsyn, vil revisor orientere kontrollutvalget om sin planlegging av det 

arbeidet som skal utføres i regnskapsåret 2017. Vi gjør oppmerksom på at regnskapsåret ikke 

følger kalenderåret. Dette regnskapsåret avsluttes ikke før etter at regnskapet for 2017 er 

avlagt våren 2018. Hovedarbeidet i det enkelte regnskapsåret starter derfor ikke før etter 

sommerferien.  

 

Både revisors orientering, revisors uavhengighetserklæring (presentert i forrige møte) og 

engasjementsbrevet (legges fram hvert 4.år) er en del av kontrollutvalgets tilsyn med revisor, 

jfr. Kommunelovens § 77 nr. 4.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand tar revisors gjennomgang av revisjonsstrategien for 
2017 til orientering. 
 

 

 

 

 
SANDNES, 25.07.2017 

Saksliste 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

Click here to enter text. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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27/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. sept. 
2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00200-29 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.09.2017 27/17 

 

 

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. sept. 2017 til orientering. 
 

 

 

 

SANDNES, 22.06.2017 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt pr. sept 2017 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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Arkivrevisjon 2016 


Revisormerknad 1 


Vi anbefaler kommunen å sette i verk tiltak for å gjøre arkivplanen bedre kjent og 


derigjennom øke arkivbevisstheten til kommunens ansatte. 


Forslag til tiltak: 


1) Arkivmøter med arkivmedarbeidere i alle virksomhetene - ikke iverksatt
2) Arkivopplæring for alle ansatte som har dokumentproduksjon. Dette gjelder


både de som jobber med sak-/arkivsystem Websak Fokus og de som jobber


med fagsystem


3) Arkiv som tema på møte med virksomhetsledere (f.eks. «torsdagstimen» og


virksomhetsledermøter)


4) Fortsette å informere nyansatte når de får opplæring i sak-/arkivsystem


Websak Fokus


5) Minne ansatte om at arkivplan.no ligger som link på intranettet vårt.


*** 


Revisormerknad 2 


Vi anbefaler kommunen å utarbeide retningslinjer ved anskaffelse av nye fagsystem 


der arkivtjenesten har en mer aktiv rolle. Dette for å sikre integrasjoner mellom 


fagsystemer og sak-/arkivsystemet. 


Forslag til tiltak: 


Se vedlegg fra arkivplan.no 


*** 


Revisormerknad 3 


Vi anbefaler kommunen å sikre at alle enheter med behov for arkivskap får dette på 


plass snarest mulig og at arkivrom/-skap alltid låses når de ikke er i bruk, slik at 


arkivverdig informasjon og sensitive opplysninger ikke kommer på avveie. 


Forslag til tiltak: 


Se vedlegg fra arkivplan.no 


1) Rutine fra arkivplan.no sendes til alle virksomhetslederne og 
arkivmedarbeidere - ikke iverksatt


2) Arkivtjenesten foretar befaring for å sjekke at rutinen blir fulgt. - ikke iverksatt


*** 
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Revisormerknad 4 


Vi anbefaler kommunen å utarbeide rutiner for å sikre avskrivningen av journalposter 


slik at en kan dra nytte av reelle restanselister. 


Forslag til tiltak: 


1) Arkivet øker utsendelse av restanselister på hver enkelt virksomhet til lederne


fra 2 til 4 ganger pr. år.


2) Opplæring med ledere om hvordan de kan følge med restansene for sin 
virksomhet - ikke iverksatt


3) Opplæring for ledere i programmet LIS (ledelsverktøy) slik at de bl.a. kan følge 
med på restansene i sin virksomhet. - ikke iverksatt


4) Informasjon til ansatte om restanser og avskriving.- ikke iverksatt


*** 


Revisormerknad 5 


Vi anbefaler kommunen å gi de ansatte tydelige retningslinjer for å avgjøre hva som 


er arkivverdig dokumentasjon. 


Forslag til tiltak: 


Ifølge lovverket skal dokumenter som er gjenstand for saksbehandling og har verdi 


som dokumentasjon journalføres.  


Se vedlegg fra arkivplan.no 


*** 


Revisormerknad 6 


Vi anbefaler kommunen å styrke opplæringen for alle ansatte som har ansvar for 


arkivering og journalføring, særlig med tanke på hvordan dette gjøres i praksis 


Forslag til tiltak: 


Arkivsamlinger 2 ganger i året med arkivmedarbeidere i hele organisasjonen. - ikke iverksatt


*** 
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Revisormerknad 7 


Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å sikre at mellomlagring av dokumenter 


minimeres slik at sårbarheten reduseres og arkivsystemet blir mest mulig komplett 


Forslag til tiltak: 


1) Rådmannen pålegger lederne om å bruke Websak Fokus eller fagsystem til all 
saksbehandling.- ikke iverksatt


2) Arkivtjenesten tilbyr opplæring i Websak Fokus og fagsystemer. - delvis iverksatt


*** 


Revisormerknad 8 


Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å styrke praktiseringen av rutinene for 


arkivering, slik at arkivet blir mest mulig komplett. 


Forslag til tiltak: 


1) Arkivmøter med arkivmedarbeidere i alle virksomhetene


2) Arkivopplæring for alle ansatte som har dokumentproduksjon. Dette gjelder


både de som jobber med sak-/arkivsystem Websak Fokus og de som jobber


med fagsystem


3) Arkiv som tema på møte med virksomhetsledere (f.eks. «torsdagstimen» eller


virksomhetsledermøter)


4) Fortsette å informere nyansatte når de får opplæring i sak-/arkivsystem


Websak Fokus


5) Minne ansatte om rutinene i arkivplan.no som ligger på intranettet vårt.


*** 


Kommunestyrets vedtak: 22.2.17 


Tilleggspunkt til revisjonens forvaltning 


Kulepunkt 4: Vi er spesielt bekymret for restanselisten til plan og forvaltning 


Forslag til tiltak: 


1) Arkivet innkaller ansatte til workshop for å gå igjennom restansene.- ikke iverksatt
2) Arkivet informerer om konsekvensene når restanser ikke er reelle. - ikke iverksatt


Kulepunkt 8: Vi ønsker spesielt fokus på arkivering av e-poster 


Rådmannens kommentar 
Det er utarbeidet rutiner for journalføring av e-post (arkivplan.no). Videre er arkivering 
av e-poster en del av grunnopplæringen som gis til alle som bruker Websak. 
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Det er saksbehandler sitt ansvar å påse at journalføring av akrivverdige dokumenter 
blir gjort. Saksbehandler må kontinuerlig bli gjort oppmerksom på sitt ansvar, og 
viktigheten av at arkivverdige e-poster blir journalført.  


Journalføring av e-post vil bli satt opp som eget tema på «Torsdags-timen» (et 
opplæringstilbud som stabsavdelingene har jevnlig i løpet av et år). 


Nytt punkt 9 til revisjonens anbefaling: 


For en raskere og sikrere saksbehandling ber vi rådmannen se på muligheten for at 


all e-post inn til kommunens saksbehandlere skal kreere en direkte kopi til 


postmottaket. 


Rådmannens kommentar 
Hvert døgn mottar Strand kommune som organisasjon en enorm mengde e-poster. 
Disse kan grovt deles inn i følgende kategorier: 
- Fra privat personer som søker om tjenester/på stillinger, ber om bistand, 


sender korrespondanse som er en del av allerede opprettet sak mm. 
- Fra myndigheter, andre offentlige instanser mm. 
- Fra leverandører av varer og tjenester. Dette kan være reklame for aktuelle 


produkter, varer, tjenester, kurs mm. 
- Mail som utelukkende er av privat karakter; dvs. fra familiemedlemmer, 


venner mm. 


Kommunen mottar store mengder e-post som ikke skal arkiveres. Dette er e-post 
som oftest tilhører de to siste kategoriene. Slik e-post skal slettes så snart som mulig. 


Dersom hver eneste e-post skal kopieres til postmottaket må bemanningen økes. Det 
er med dagens bemanning umulig å håndtere en så stor mengde e-poster. 


Rådmannen har så langt ikke kunnet slå fast om det er teknisk mulig med dagens IT-
løsning å kreere kopi av alle e-poster som kommer til kommunen.  


Det er viktig å være oppmerksom på at å kreere kopi av ansattes e-post er brudd på 
personopplysningsforskriften. Dersom alle e-poster skal kreere en kopi til 
postmottaket, vil dette medføre at andre får tilgang til ansattes e-postkasse; noe som 
er brudd på personopplysningsforskriften. 


Personopplysningsforskriftens § 9-2 «vilkår for innsyn sier»: 


«§ 9-2.Vilkår for innsyn 
Arbeidsgiver har bare rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post i arbeidstakers e-
postkasse 


a) 
når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser 
ved virksomheten, 


b) 
ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører grovt brudd 
på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller 
avskjed.» 
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Datatilsynet sier i sin informasjon om ovennevnte tema at forhold som kommer inn 
under § 9-2 a) normalt er: 
 


- Ansatt er fraværende over lang tid og arbeidsgiver må sjekke om det er e-poster som 
er nødvendige for den videre drift av virksomheten.  
 


- Det kan være andre hensyn for å ivareta driften, og Datatilsynet nevner som 
eksempel virksomhetens behov for å ivareta sitt rykte. 


  
Når det gjelder § 9-2 b) sier Datatilsynet: 
 


- Innsyn kan gjøres når det foreligger mistanke om at ansattes bruk av e-postkassen 
kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Eksempler som gis er trakassering av 
kollegaer eller utsending av spam eller e-post med skadelig innhold.  


  
Videre sier Personopplysningsforskriftens § 9-3 «prosedyre ved innsyn» følgende: 
  
§ 9-3. Prosedyrer ved innsyn 
«Arbeidstaker skal så langt som mulig varsles og få anledning til å uttale seg før arbeidsgiver 
gjennomfører innsyn etter dette kapittelet. I varselet skal arbeidsgiver begrunne hvorfor 
vilkårene i § 9-2 anses å være oppfylt og orientere om arbeidstakers rettigheter etter denne 
bestemmelsen. Arbeidstaker skal så langt som mulig gis anledning til å være tilstede under 
gjennomføringen av innsynet, og har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen 
representant. 


Er innsyn foretatt uten forutgående varsel, skal arbeidstaker gis skriftlig underretning om 
dette så snart innsynet er gjennomført. Underretningen skal, i tillegg til opplysningene nevnt i 
første ledd annet punktum, inneholde opplysninger om hvilken metode for innsyn som ble 
benyttet, hvilke e-poster eller andre dokumenter som ble åpnet samt resultatet av innsynet jf. 
§ 2-16. 


Unntakene fra rett til informasjon i personopplysningslovens § 23 gjelder tilsvarende. 
Unntaket gjelder også etterfølgende varsel etter annet ledd. 


Innsyn må gjennomføres på en slik måte at dataene så langt som mulig ikke endres og at 
frembrakte opplysninger kan etterprøves. 


Dersom innsyn i e-postkassen viser at det ikke foreligger dokumentasjon som arbeidsgiver 
har rett til innsyn i etter § 9-2 bokstav a og b, skal e-postkassen og dokumenter i denne 
straks lukkes. Eventuelle kopier skal slettes.» 


  
Rådmannen kan derfor ikke se at kulepunkt 9 i kommunestyrets vedtak lar 
seg gjennomføre innenfor reglene i Personopplysningsforskriften. 
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Tilsvar til meldingssak 5/17 - Vervik  
 
 
Viser til brev, datert 24.07.2017. 


 


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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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
Strand kontrollutvalg 


 


Arkivkode : 217 


Saksnr. : 16/00200 


Statusoversikt pr. sept. 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 ?  Levering 2018 


Andre saker     


1.      


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   6 mnd etter Kst 


1. Kommunalt arkiv (m/nytt mandat) 09.06.16 01.12.16 22.02.17 07.09.17 Behandles i dette møtet 


      


Selskapskontroller      


1. IVAR IKS 09.06.16 01.06.17    


Andre saker      


1.       


2.       


Avsluttede saker 


Forvaltningsrevisjoner 
Vedtatt 
bestilt 


Behandlet 
i KU 


Behandlet i 
Kst 


Fulgt opp 
av KU 


Kommentar 


1. Spesialundervisning i et 
brukerperspektiv 


28.05.15 28.01.16 27.04.16 20.10.16 Ferdig behandlet 


2.       


3.       


Selskapskontroller      


1. Lyse Energi AS 28.08.14 27.08.15 16.12.2015 08.09.16 Ferdig behandlet 


2.       


3.       


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 


 


 


 


 
Leni Tande 


Rådgiver 


                                                 
 








 


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 


 



mailto:Edvard.tungland@lyse.net

mailto:ellenkarender@hotmail.com

mailto:Lura.grim@gmail.com

mailto:a.gjoroy@online.no

mailto:hogne@turnoveras.no

mailto:Hilde.marie.fjetland@lyse.net

mailto:Emil.kulizade@gmail.com

mailto:Cecilie_westergaard@hotmail.com

mailto:H.K.Moen@hotmail.com

mailto:Magnar.hapnes@lyse.net

mailto:ordforer@strand.kommune.n

mailto:Jon.ola.syrstad@strand.kommune.no

mailto:geir.bolme@strand.kommune.no

mailto:Leni.tande@sandnes.kommune.no
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Strand kontrollutvalg 


 


Arkivkode : 212 


Saksnr. : 16/00031 


Regnskapsoversikt pr.31.07.17 


 


 
 


 


 


Leni Tande 


Førstekonsulent 


Art


Vedtatt 


budsjett  


2017


Forbruk pr. 


31.07.17 %


105025 Tapt arbeidsforteneste


105062 Kjøregodtgjørelse -  trekkpliktig


108000 Godtgjørelse til politikere 3 189


108002 Møtegodtgjørelse 95 000 26 453 27,8 %


109900 Arbeidsgiveravgift 10 600 4 180 39,4 %


110030 Abonnement tidsskrifter 5 000 320 6,4 %


110000 Kontormateriell 4 000


111510 Kommunal bevertning 1 732


115001 Kursavgifter / Kursmidler kontrollutvalget 17 000


116010 Diett/kostgodtgjørelse 0 196


116080 Kjøregodtgjørelse - Km. godtgjørelse 2 000 459 23,0 %


116500 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 9 000


117001 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 2 000 274 13,7 %


119570 Kontingenter (FKT) 4 300


120000 Kjøp og finansiell leasing av utstyr


122040 Leie kontormaskiner


137000 Kjøp konsulenttjenester fra andre 5 500


190000 Renter


Utgifter vedr. kontrollutvalget 150 100 41 103 27,4 %


135000 Budsjett fra Kontrollutvalgssekretariatet 162 000 54 000 33,3 %


137500 Budsjett fra Rogaland Revisjon IKS 704 700 474 255 67,3 %


142900 MVA som gir rett til mva kompensasjon 132 189


172900 Kompensasjon for merverdiavgift -132 189 


Budsjettramme kontroll og tilsyn 1 016 800 569 358 56,0 %


Regnskapsoversikt fra Rogaland Revisjon IKS


Regnskapsrevisjon, attestasjoner mv. 421 200 313 470 74,4 %


Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll 283 500 160 785 56,7 %


Sum Revisjonens oversikt 704 700 474 255 67,3 %
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Adresse 
Pb 583, 4302 Sandnes 
 


Telefon 
5133 6590 
 


E-post: 
postmottak.rks@sandnes.kommune.no  
 


 


   


 


     


Rådmann v/Strand kommune 


   


 


 


 Sandnes, 24. juli 2017 
  


 


 


 


Deres ref:    Vår ref: 16/00044-31 


Saksbehandler Leni Tande Arkiv: 030  


 


 


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. 
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KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE 


 


PROTOKOLL 
 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Strand 
 


Møtenr.: 


3 


Møtedato: 


01.06.2017 


Utvalgssaksnr.: 


14/17 - 20/17 


Disse møtte: 
Edvard K. Tungland 
Grim Lura 
Hogne Fjellanger 
Edel Kathrine Moen 
 


Forfall / varamedlemmer: 
Ellen Karender / ingen vara kunne møte 
Åge Gjørøy / Edel Kathrine Moen 


Andre tilstede: 
Fra Strand Kommune, Rådmann Jon Ola Syrstad til sak 15-16/17 og til meldingssak 
7/17. Kvalitetssjef Terje Ersland til sak 16/17. 
Fra Rogaland Revisjon IKS, oppdragsleder Tore Kristensen 
Fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat, førstekonsulent Leni Tande 
 


 


 Side 


Saker til behandling 


14/17 16/00157-16 Godkjenning av protokoll fra møte 04.05.17 2 


15/17 16/00028-19 
Orientering om Strand kommunes regnskap pr. 
1.tertial 2017 


2 


16/17 16/00044-19 Orientering om kommunens varslingssystem 3 


17/17 16/00321-4 
Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon -  
Ivar IKS 


3 


18/17 16/00031-25 Regnskap pr. 1.tertial 2017 - kontroll og tilsyn 4 


19/17 16/00044-23 Ny plan - orienteringer fra administrasjonen  5 


20/17 16/00200-25 
Statusoversikt - Prosjekter og kontroller pr. juni 
2017 


5 


Referat-/meldingssaker 


4/17 16/00155-8 Uavhengighetserklæring Strand.pdf 6 


5/17 16/00039-2 Sak til kontrollutvalget, Strand kommune 6 
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Eventuelt 


    


 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
14/17 Godkjenning av protokoll fra møte 04.05.17 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 04.05.2017 
 


 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 04.05.2017 
 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
15/17 Orientering om Strand kommunes regnskap pr. 1.tertial 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens gjennomgang av regnskapet pr. 1.tertial 
2017 til orientering. 
 


Møtebehandling 
Rådmann orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens gjennomgang av regnskapet pr. 
1.tertial 2017 til orientering. 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
16/17 Orientering om kommunens varslingssystem 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens gjennomgang til orientering. 
 


Møtebehandling 
Kvalitetssjefen orienterte 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens gjennomgang til orientering. 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
17/17 Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon -  Ivar IKS 
 
 


 KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE 
FØLGENDE VEDTAK: 


 
Kommunestyret i Strand tar selskapskontrollen med forvaltningsrevisjon i 
Ivar IKS til orientering. 
 
Rapporten videresendes kommunene for oppfølging av anbefalinger til 
eierne, og til styret for oppfølging og anbefalinger til selskapet. 
 
Rapporten følges opp i løpet av 2018. Sak ang. oppfølging videresendes 
kommunestyret til orientering. 
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Møtebehandling 
Oppdragsleder Tore Kristensen holdt en presentasjon av rapporten. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kommunestyret i Strand tar selskapskontrollen med forvaltningsrevisjon i 
Ivar IKS til orientering. 
 
Rapporten videresendes kommunene for oppfølging av anbefalinger til 
eierne, og til styret for oppfølging og anbefalinger til selskapet. 
 
Rapporten følges opp i løpet av 2018. Sak ang. oppfølging videresendes 
kommunestyret til orientering. 
 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
18/17 Regnskap pr. 1.tertial 2017 - kontroll og tilsyn 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 30.04.2017 til 
orientering 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 
30.04.2017 til orientering. 
 
 
 


[Lagre]  
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19/17 Ny plan - orienteringer fra administrasjonen  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand vedtar ny plan med orienteringer fra 
administrasjonen 
 
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere andre på lista dersom den som står 
for tur ikke har anledning til å møte. 


 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget vedtok å inviterer leder av Barnevernet til neste møte. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til tema for møtene. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tillegg som kom fram i møtet. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand vedtar ny plan med orienteringer fra 
administrasjonen. 
 
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere andre på lista dersom den som står 
for tur ikke har anledning til å møte. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeider forslag til tema for møtene. 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
20/17 Statusoversikt - Prosjekter og kontroller pr. juni 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 


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


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


[Lagre]  
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
 
4/17 Uavhengighetserklæring Strand.pdf 
 Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen til orientering 
 
5/17 Sak til kontrollutvalget, Strand kommune 
 
Saken fra innbygger ble lagt fram for kontrollutvalget for drøfting. Kontrollutvalget 
fattet 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. 
 
6/17 Svarbrev fra Rådmann: Kommunikasjon mellom bruker og 


byggesaksavdelingen 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra Rådmann (IT-avdelingen) til 
orientering. 


 
EVENTUELT 
 
Orientering fra revisor 
Oppdragsleder Tore Kristensen fra Rogaland revisjon IKS orienterte om sak: 
U. Off. sak jmf OFFL § 13, FVL § 13 1 
  
Orientering fra sekretariatet 
Leni Tande informerte om et samarbeid med politisk sekretariat i Strand kommune 
angående distribusjon av møtedokumenter gjennom kommunens system, First 
Agenda. Sekretariatet er foreløpig i en test - versjon av møteverktøyet, men tar sikte 
på å sende ut høstens innkalling gjennom First Agenda. 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
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Arkivrevisjon 2016 


 


Revisormerknad 1 


Vi anbefaler kommunen å sette i verk tiltak for å gjøre arkivplanen bedre kjent og 


derigjennom øke arkivbevisstheten til kommunens ansatte. 


Forslag til tiltak: 


1) Arkivmøter med arkivmedarbeidere i alle virksomhetene 


2) Arkivopplæring for alle ansatte som har dokumentproduksjon. Dette gjelder 


både de som jobber med sak-/arkivsystem Websak Fokus og de som jobber 


med fagsystem 


3) Arkiv som tema på møte med virksomhetsledere (f.eks. «torsdagstimen» og 


virksomhetsledermøter) 


4) Fortsette å informere nyansatte når de får opplæring i sak-/arkivsystem 


Websak Fokus 


5) Minne ansatte om at arkivplan.no ligger som link på intranettet vårt. 


*** 


Revisormerknad 2 


Vi anbefaler kommunen å utarbeide retningslinjer ved anskaffelse av nye fagsystem 


der arkivtjenesten har en mer aktiv rolle. Dette for å sikre integrasjoner mellom 


fagsystemer og sak-/arkivsystemet. 


Forslag til tiltak: 


Se vedlegg fra arkivplan.no  


 


*** 


Revisormerknad 3 


Vi anbefaler kommunen å sikre at alle enheter med behov for arkivskap får dette på 


plass snarest mulig og at arkivrom/-skap alltid låses når de ikke er i bruk, slik at 


arkivverdig informasjon og sensitive opplysninger ikke kommer på avveie. 


Forslag til tiltak: 


Se vedlegg fra arkivplan.no  


 


1) Rutine fra arkivplan.no sendes til alle virksomhetslederne og 


arkivmedarbeidere 


2) Arkivtjenesten foretar befaring for å sjekke at rutinen blir fulgt. 


*** 
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Revisormerknad 4 


Vi anbefaler kommunen å utarbeide rutiner for å sikre avskrivningen av journalposter 


slik at en kan dra nytte av reelle restanselister. 


Forslag til tiltak: 


1) Arkivet øker utsendelse av restanselister på hver enkelt virksomhet til lederne 


fra 2 til 4 ganger pr. år.   


2) Opplæring med ledere om hvordan de kan følge med restansene for sin 


virksomhet 


3) Opplæring for ledere i programmet LIS (ledelsverktøy) slik at de bl.a. kan følge 


med på restansene i sin virksomhet. 


4) Informasjon til ansatte om restanser og avskriving.  


 


*** 


Revisormerknad 5 


Vi anbefaler kommunen å gi de ansatte tydelige retningslinjer for å avgjøre hva som 


er arkivverdig dokumentasjon. 


Forslag til tiltak: 


Ifølge lovverket skal dokumenter som er gjenstand for saksbehandling og har verdi 


som dokumentasjon journalføres.  


Se vedlegg fra arkivplan.no  


 


 


*** 


 


Revisormerknad 6 


Vi anbefaler kommunen å styrke opplæringen for alle ansatte som har ansvar for 


arkivering og journalføring, særlig med tanke på hvordan dette gjøres i praksis 


Forslag til tiltak: 


Arkivsamlinger 2 ganger i året med arkivmedarbeidere i hele organisasjonen. 


 


*** 


  







Laila Fiskå-Skjervik 16.08.2017 
 


Revisormerknad 7 


Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å sikre at mellomlagring av dokumenter 


minimeres slik at sårbarheten reduseres og arkivsystemet blir mest mulig komplett 


 


Forslag til tiltak: 


1) Rådmannen pålegger lederne om å bruke Websak Fokus eller fagsystem til all 


saksbehandling.  


2) Arkivtjenesten tilbyr opplæring i Websak Fokus og fagsystemer. 


*** 


Revisormerknad 8 


Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å styrke praktiseringen av rutinene for 


arkivering, slik at arkivet blir mest mulig komplett. 


Forslag til tiltak: 


1) Arkivmøter med arkivmedarbeidere i alle virksomhetene 


2) Arkivopplæring for alle ansatte som har dokumentproduksjon. Dette gjelder 


både de som jobber med sak-/arkivsystem Websak Fokus og de som jobber 


med fagsystem 


3) Arkiv som tema på møte med virksomhetsledere (f.eks. «torsdagstimen» eller 


virksomhetsledermøter) 


4) Fortsette å informere nyansatte når de får opplæring i sak-/arkivsystem 


Websak Fokus 


5) Minne ansatte om rutinene i arkivplan.no som ligger på intranettet vårt. 


 


*** 


Kommunestyrets vedtak: 22.2.17 


Tilleggspunkt til revisjonens forvaltning 


Kulepunkt 4: Vi er spesielt bekymret for restanselisten til plan og forvaltning 


Forslag til tiltak: 


1) Arkivet innkaller ansatte til workshop for å gå igjennom restansene.   


2) Arkivet informerer om konsekvensene når restanser ikke er reelle. 


 


Kulepunkt 8: Vi ønsker spesielt fokus på arkivering av e-poster 


Rådmannens kommentar 
Det er utarbeidet rutiner for journalføring av e-post (arkivplan.no). Videre er arkivering 
av e-poster en del av grunnopplæringen som gis til alle som bruker Websak. 
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Det er saksbehandler sitt ansvar å påse at journalføring av akrivverdige dokumenter 
blir gjort. Saksbehandler må kontinuerlig bli gjort oppmerksom på sitt ansvar, og 
viktigheten av at arkivverdige e-poster blir journalført.  
  
Journalføring av e-post vil bli satt opp som eget tema på «Torsdags-timen» (et 
opplæringstilbud som stabsavdelingene har jevnlig i løpet av et år). 
 


Nytt punkt 9 til revisjonens anbefaling: 


For en raskere og sikrere saksbehandling ber vi rådmannen se på muligheten for at 


all e-post inn til kommunens saksbehandlere skal kreere en direkte kopi til 


postmottaket. 


Rådmannens kommentar 
Hvert døgn mottar Strand kommune som organisasjon en enorm mengde e-poster. 
Disse kan grovt deles inn i følgende kategorier: 
- Fra privat personer som søker om tjenester/på stillinger, ber om bistand, 
 sender korrespondanse som er en del av allerede opprettet sak mm. 
- Fra myndigheter, andre offentlige instanser mm. 
- Fra leverandører av varer og tjenester. Dette kan være reklame for aktuelle 
 produkter, varer, tjenester, kurs mm. 
- Mail som utelukkende er av privat karakter; dvs. fra familiemedlemmer, 
 venner mm. 
  
Kommunen mottar store mengder e-post som ikke skal arkiveres. Dette er e-post 
som oftest tilhører de to siste kategoriene. Slik e-post skal slettes så snart som mulig. 
  
Dersom hver eneste e-post skal kopieres til postmottaket må bemanningen økes. Det 
er med dagens bemanning umulig å håndtere en så stor mengde e-poster. 
  
Rådmannen har så langt ikke kunnet slå fast om det er teknisk mulig med dagens IT-
løsning å kreere kopi av alle e-poster som kommer til kommunen.  
  
Det er viktig å være oppmerksom på at å kreere kopi av ansattes e-post er brudd på 
personopplysningsforskriften. Dersom alle e-poster skal kreere en kopi til 
postmottaket, vil dette medføre at andre får tilgang til ansattes e-postkasse; noe som 
er brudd på personopplysningsforskriften. 
  
Personopplysningsforskriftens § 9-2 «vilkår for innsyn sier»: 
 
«§ 9-2.Vilkår for innsyn 
Arbeidsgiver har bare rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post i arbeidstakers e-
postkasse 


a) 
når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser 
ved virksomheten, 


  


b) 
ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører grovt brudd 
på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller 
avskjed.» 
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Datatilsynet sier i sin informasjon om ovennevnte tema at forhold som kommer inn 
under § 9-2 a) normalt er: 
 


- Ansatt er fraværende over lang tid og arbeidsgiver må sjekke om det er e-poster som 
er nødvendige for den videre drift av virksomheten.  
 


- Det kan være andre hensyn for å ivareta driften, og Datatilsynet nevner som 
eksempel virksomhetens behov for å ivareta sitt rykte. 


  
Når det gjelder § 9-2 b) sier Datatilsynet: 
 


- Innsyn kan gjøres når det foreligger mistanke om at ansattes bruk av e-postkassen 
kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Eksempler som gis er trakassering av 
kollegaer eller utsending av spam eller e-post med skadelig innhold.  


  
Videre sier Personopplysningsforskriftens § 9-3 «prosedyre ved innsyn» følgende: 
  
§ 9-3. Prosedyrer ved innsyn 
«Arbeidstaker skal så langt som mulig varsles og få anledning til å uttale seg før arbeidsgiver 
gjennomfører innsyn etter dette kapittelet. I varselet skal arbeidsgiver begrunne hvorfor 
vilkårene i § 9-2 anses å være oppfylt og orientere om arbeidstakers rettigheter etter denne 
bestemmelsen. Arbeidstaker skal så langt som mulig gis anledning til å være tilstede under 
gjennomføringen av innsynet, og har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen 
representant. 


Er innsyn foretatt uten forutgående varsel, skal arbeidstaker gis skriftlig underretning om 
dette så snart innsynet er gjennomført. Underretningen skal, i tillegg til opplysningene nevnt i 
første ledd annet punktum, inneholde opplysninger om hvilken metode for innsyn som ble 
benyttet, hvilke e-poster eller andre dokumenter som ble åpnet samt resultatet av innsynet jf. 
§ 2-16. 


Unntakene fra rett til informasjon i personopplysningslovens § 23 gjelder tilsvarende. 
Unntaket gjelder også etterfølgende varsel etter annet ledd. 


Innsyn må gjennomføres på en slik måte at dataene så langt som mulig ikke endres og at 
frembrakte opplysninger kan etterprøves. 


Dersom innsyn i e-postkassen viser at det ikke foreligger dokumentasjon som arbeidsgiver 
har rett til innsyn i etter § 9-2 bokstav a og b, skal e-postkassen og dokumenter i denne 
straks lukkes. Eventuelle kopier skal slettes.» 


  
Rådmannen kan derfor ikke se at kulepunkt 9 i kommunestyrets vedtak lar 
seg gjennomføre innenfor reglene i Personopplysningsforskriften. 
 







Retningslinjer - anskaffelse og oppgradering
av nye fagsystem


Når det oppstår nye behov innenfor ett fagsystem så er det viktig at alle parter i figuren
nedenfor blir informert.


Alle anskaffelser skal godkjennes enten av ledergruppe lokalt eller av IT-styret (felles anskaffelser).●


Alle anskaffelser signeres av Rådmannen (lokale anskaffelser) eller Styreleder RITS (felles●


anskaffelser).
Målet er å ha faggrupper for alle områder (også for lokale systemer).●


Utvidet ledergruppe i samarbeide med faggruppe lager anbefaling om nytt system skal være lokalt●


eller felles og videresender dette til IT-rådet/IT-styret
IT-styret bestemmer om anskaffelsen skal være felles eller lokal.●


 


Ansvarlige for informasjon utad


Virksomhetsleder lokalt er ansvarlig for at alle parter i figuren blir informert om den nye●


anskaffelsen så raskt som mulig og sørger for at saken meldes opp til ledergruppe lokalt og til
IT-styret dersom behovet har oppstått i en av kommunene.


 


Faggruppeleder er ansvarlig for at alle parter i figuren blir informert om den nye anskaffelsen så●


raskt som mulig og sørger for at saken meldes opp til ledergruppene lokalt og til IT-styret dersom
behovet har oppstått i RITS.


 ❍


IT-sjef RITS er ansvarlig for å informere❍


IT-Rådet■


IT-styret■


Må så tidlig som mulig vurdere om fagsystemet skal være lokalt eller RITS og ta dette opp i■


arkitekturteam, utvidet ledergruppe og IT-rådet.


 


Faggruppeleder er ansvarlig for å informere●


Faggruppedeltagerne❍


IT-sjef RITS❍


Innkjøpsansvarlig RITS❍


Faggruppelder arkiv RITS❍


 


RITS faggruppe for fagsystemet●


Må vurdere om fagsystemet skal være lokalt eller RITS.❍
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Adgang til arkivlokaler


Alle bygningsdeler i arkivlokaler skal være utformet slik at arkivmaterialet er tilstrekkelig sikret mot
innbrudd og mot at uvedkommende kan slippe inn.


Adgangen til arkivlokaler reguleres av Forskrift om offentlege arkiv og Forskrift om
informasjonssikkerhet. Adgangen til arkivlokaler må ikke bryte med bestemmelsene om
taushetsplikt etter forvaltningsloven, særlover eller reglene om behandling av gradert materiale
etter sikkerhetsloven og beskyttelsesinstruksen.


I Strand kommune har vi to typer arkivlokaler:


Dagligarkiv (beskyttet område)●


Bortsettingsarkiv (sperret område)●


-


Daglig fagarkiv


Et dagligarkiv er et arkiv hvor fysiske saksdokumenter er plassert.


Arkivmedarbeider i den enkelte virksomhet har tilgang til og daglig ansvar for eget fagarkiv.●


Arkivskuffene/ arkivrommet skal være låst og arkivmedarbeider skal oppbevare nøkkelen på●


sikkert sted.


-


Daglig sentralarkiv


Arkivdeler på papir oppbevares på arkivleders kontor.


Dagligarkivet består av:


Saksarkivet for perioden 2006-20121.
Innkommet skannet papirpost fra 20172.
Underskrevne tilsettingskontrakter3.
Avtalearkiv4.
Matrikkelbrev5.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet6.
Politiattester7.


 


Arkivleder har ansvar for sentralarkivet.●


Arkivleder og arkivkonsulent har tilgang til kontoret.●


Arkivskuffene/ arkivlokalet skal være låst og arkivleder skal oppbevare nøkkelen på sikkert sted.●


-
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Bortsettingsarkiv


Bortsettingsarkiv er lokaler hvor fysisk arkivmateriale er satt bort og sjelden er i bruk. Det er
strengere krav til slike lokaler.


Arkivleder har daglig ansvar for bortsettingsarkivet.●


Arkivleder, arkivar og konsulent ved dokumentavdelingen er autorisert for tilgang til●


bortsettingsarkivet.
Andre ansatte/ besøkende har ikke tilgang uten følge med autorisert personell.●


Arkivlokalet skal være låst og arkivleder skal oppbevare nøkkelen på sikkert sted.●


Arkivlokalet har innbruddsalarm og autorisert personell kjenner til koden.●


Det vises til Arkivforskriften §4-9 og Sikkerhetsinstruksen Kapittel 6
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Arkivbegrensning, bevaring og kassasjon


Strand kommune er pålagt å følge arkivloven. I arkivloven er det hjemlet flere forskrifter: Forskrift
om offentlege arkiv (arkivforskriften), og Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige
bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift). I den sistnevnte finner
man dagens bevaringspåbud for arkiv i offentlig sektor som trådde i kraft 1. februar 2014.


Interkommunalt Arkiv i Rogaland har i samarbeid med arkivansvarlige i et utvalg av Rogalands
kommuner startet arbeidet med å utarbeide reglement innen bevaring og kassasjon av arkiv skapt
etter 1950 i kommunal sektor. Arbeidet ble påbegynt august 2014.


Arbeidsgruppen har definert dokumenttyper og saksområder i sektoren oppvekst med en videre
innsnevring til elevdokumentasjon, og har planer om å bygge ut reglementet etter hvert som de får
kartlagt hver sektor.


For dokumenttyper og saksområder som ikke kommer inn under bevaringspåbudet, har
arbeidsgruppen arbeidet etter følgende kriterier (jf. Riksarkivarens rapport fra Bevaringsutvalget
2002 s.70):


F1: Å dokumentere offentlige organers funksjoner i samfunnet, deres utøvelse av myndighet, deres
rolle i forhold til det øvrige samfunn og deres rolle i samfunnsutviklingen.


F2: Å holde tilgjengelig materiale som gir informasjon om forhold i samfunnet på et gitt tidspunkt,
og som belyser samfunnsutviklingen.


F3: Å dokumentere personer og virksomheters rettigheter og plikter i forhold til det offentlige, og i
forhold til hverandre.


F4: Å dokumentere de arkivskapende organers rettigheter og plikter i forhold til andre instanser.


Videre har de snevret dette inn til: betydelig historisk/kulturhistorisk verdi (F1-2), og mulig
grunnlag for erstatning (F3-4).


 


Arkivbegrensning


Arkivbegrensning vil si å begrense arkivmengden ved å ikke journalføre og/eller bevare for
evigheten materiale som organet ikke har arkivplikt på, jf. arkivforskriften §3-19.


Det er viktig å ha gode rutiner for arkivbegrensning. Det gjelder derfor å vurdere materiale vi
mottar fra andre og dokumenter vi produserer selv.


 


Arkivbegrensning av arkivuverdig materiale fra andre


Arkivuverdig materiale vi mottar fra andre skal arkivbegrenses ved postbehandlingen. Hovedregelen
er at dersom materialet ikke fører til saksbehandling og ikke har noen dokumentasjonsverdi for
virksomheten, er det arkivuverdig. Slikt materiale skilles ut og skal ikke journalføres. Dersom det er
ønskelig kan det oppbevares separat utenfor arkivet.
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Arkivuverdig materiale kan kastes eller slettes.


Eksempler på arkivuverdig materiale vi mottar fra andre:


Bøker, trykksaker og publikasjoner. Det er utgiver som har oppbevaringsansvaret, og andre kan ta●


vare på ønskede eksemplarer i et bibliotek, ikke i arkivet.
Årsmeldinger, rapporter, utredninger og statistikk. Arkivet i et organ skal ikke fylles opp med●


andres materiale og utredninger, når dette ikke dokumenterer egen virksomhet eller fører til
saksbehandling. Slikt materiale settes på egnet sted til gjennomsyn og kan kastes når det er
uaktuelt.
Rundskriv. Det er utgiver som har oppbevaringsplikten. Rundskriv fra andre bør oppbevares i egne●


permer organisert på utgiver og kan kasseres når de blir erstattet av nyere utgaver eller er
uaktuelle. Dersom rundskriv brukes i saksbehandlingen eller er nødvendige vedlegg i en sak kan
det registreres inn i saken.
Møteinnkallinger, møtereferater, særutskrifter osv. Den enhet som er tillagt●


sekretariatsfunksjonen har oppbevaringsansvaret. Når slikt materiale heller ikke fører til
saksbehandling for andre virksomheter, skal det ikke bevares av disse.
Kursinvitasjoner. Arrangør har oppbevaringsansvaret. De kastes når påmeldingsfristen er utgått.●


Husk: Kursinvitasjon i personalmappe er verdiløs og ikke bevis på at personen har fullført kurset.
Reklame og tilbud av generell art. Dette materialet skal ikke arkiveres.●


Skriv med generell informasjon av kortvarig verdi. Materiale som er av generell karakter med●


svært kortsiktig interesse skal ikke i arkivet.


 


Arkivbegrensning av egenprodusert materiale


Når saksbehandlingen er ferdig kan en god del av det underliggende materialet med fordel renskes
bort. Dette skal som hovedregel gjøres ved arkivleggingen, senest ved bortsetting av materialet.
Eksempler på egenprodusert arkivuverdig materiale kan være:


Kladdenotat, utkast, klisterlapper. Når endelig versjon er skrevet hives kladd, utkast, klisterlapper
osv.  Unntak er utkast og kladd som inneholder viktig informasjon som ellers ikke følger av
saksframstillingen. Informasjon som skal oppbevares for ettertiden skal ikke noteres på klisterlapper.


Midlertidige utgaver av bearbeidet materiale. Rapporter og skjemaer blir ofte utarbeidet i ulike
varianter før endelig utgave foreligger. I de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig bare å ta vare på
den endelige utgaven.


 


Bevaring
Bevaring vil si å bevare arkivmateriale for all evighet. Arkivmateriale som er eldre enn 25-30 år skal
avleveres til arkivdepot, som skal sørge for en sikker oppbevaring i evig tid. For kommunal sektor er
det bevaringspåbud etter Riksarkivarens forskrift §§ 4-8 til 4-17 og etter arkivforskriften § 3-20:


"Dersom ikkje Riksarkivaren fastset noko anna, skal følgjande materiale alltid bevarast:


a) arkivmateriale eldre enn 1950, etter at arkivavgrensing er utført,


b) møtebøker, forhandlingsprotokollar, referatprotokollar, møtereferat og eventuelle vedleggsseriar
til desse,
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c) organets eigne årsmeldingar,


d) kopibøker (kopiar av utgåande dokument) og kopibokregister,


e) journalar, medrekna journaldatabasar, og journalregister,


f) alle andre former for register og hjelpemiddel som kan brukast til framfinning, t.d. arkivnøklar
som organet har brukt, 


g) arkivplanar,


h) presedenssaker og andre saker av prinsipiell karakter, også innanfor saksgrupper der det i
godkjende kassasjonsreglar er gitt kassasjonspåbod utan spesifiserte unntak,


i)  kart, unnateke trykte kart utan påteikningar,


j) teikningar og fotografi som har inngått som eit ledd i den verksemda organet har drive,


k) grunnlagsmateriale, innstillingar, protokollar/referat og endelege vedtak frå styre, råd, nemnder
og utval."


 


Kassasjon
Å kassere betyr å kaste/destruere/kvitte seg med arkiv som ikke lenger har verdi som
dokumentasjon, jf. arkivforskriften § 3-21. Det er straffbart å utføre kassasjon på materiale som skal
bevares i henhold til lovverket. 


Det skal utarbeides kassasjonsfrister for materiale som ikke må bevares. I Rogaland har kommunene
valgt å gå sammen med Interkommunalt arkiv i Rogaland om å utarbeide slike kassasjonsfrister.


 


Hvordan kassere (makulering, holde utenfor sak/arkivsystem, holde utenfor uttrekk, etc)


Det er flere måter å kassere arkiv på: makulering, brenning, holde utenfor sak/arkivsystem, holde
utenfor uttrekk, eller rett og slett kaste. Flere tenker sak/arkivsystemet som et bevaringssystem,
altså at alt som journalføres og skannes inn i dette systemet blir bevart for ettertiden. I den
forbindelse er det to måter å kassere på, enten å holde utenfor uttrekk eller å holde utenfor
sak/arkivsystemet. Begge metodene samt metode for kassasjon i fysisk arkiv blir beskrevet nedenfor.


I papirarkiv kan man kassere selve dokumentene ved makulering eller brenning, eller eventuelt ved
å kaste materiale som ikke er sensitivt.


 


Metodene som anbefales av Riksarkivet er:


1. Dokumenter som skal kasseres skilles ut ved arkivlegging eller bortsetting.


2. Dokumentene stemples med eget kassasjonsstempel.


3. Dersom dokumentet har kassasjonsfrist etter bortsetting påføres kassasjonsår.
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4. Dokumentene legges i egne omslag med annen farge enn vanlige saksomslag.


5. Ved bortsetting samles kassabelt materiale i egne bokser. Boksene merkes med arkivskaper,
kassasjon og år for kassasjon.


6. Materialet kasseres når kassasjonsfristen inntreffer etter gjeldende retningslinjer for sletting og
destruering av materialet.


 


Elektronisk sak/arkivsystem som følger Noark-standarden har funksjoner for å merke av for
kassasjon. Ved en periodisering og produksjon av uttrekk vil da ikke dokumentene bevares, bare
journalpostopplysningene. Det er dette som menes med kassasjon ved å holde utenfor uttrekk.


Dersom lovverket gir anledning til kassasjon/arkivbegrensning kan enkelte dokumenttyper holdes
utenfor sak/arkivsystemet, enten i et fysisk arkiv eller i et digitalt format. Disse dokumenttypene blir
da kassert ved at de aldri blir lagret i et godkjent format eller avlevert til bortsetting/depot. Ved
fysiske dokumenter må da rutine for makulering/brenning følges. Ved elektronisk dokumenter må
filene, programmet eller fagsystemet slettes på en slik måte at informasjonen ikke kan bli gjenskapt
og dermed misbrukt på noe vis.


Denne måten å kassere på må ikke utføres på dokumenter som er underlagt journalføringsplikt!


Kontakt arkivleder eller Interkommunalt arkiv i Rogaland.


 


Rydding, rensing, pakking i bokser og listeskriving (papirarkiv)


Før arkivmaterialet skal avleveres til bortsettingsarkiv eller depot, skal alle løse dokumenter legges i
mapper og mappene legges i bokser. Boksene skal merkes godt med innhold, periode (årstall) og
arkivskaper (navn på institusjon, avdeling, virksomhet  e.l.).


Det skal foretas arkivbegrensning og kassasjon, og alt skadelig materiale skal fjernes. Med skadelig
materiale menes f.eks. plast, binders, tape o.a. Dette kalles rensing.


Det skal skrives lister over materialet som skal sendes til bortsetting/depot hos Interkommunalt
arkiv i Rogaland, og all flytting av arkiv skal dokumenteres ved et følgebrev.


 


Rydding, avskriving, kvalitetssjekking, uttrekk (elektronisk arkiv)


Det er planlagt en bevaringsplan for fagsystemer i kommunene i forbindelse med
SAMDOK-prosjektet i regi av Riksarkivet. Det foreligger derfor ikke bevarings/kassasjonsvurdering
for fagsystemer inntil videre.


Ved avslutting av datasystemer må både IT og arkivleder varsles. Det skal foreligge egne rutiner ved
avslutting av datasystemer, og kommunens depot må også orienteres.


Før et uttrekk av data kan skje, må blant annet alle restanser oppheves og alle saker avsluttes. Man
må påse at dokumenter er lagret i et arkivformat (f.eks. pdf/a) og at alle påkrevde felt er utfylt (blant
annet saksansvarlig/saksbehandler).
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Arkivbegrensning ved postbehandling
Dokumentkategori: Kommentar:
  
Bøker, aviser, trykksaker
og publikasjoner


Det er utgiveren som har arkiveringsansvaret. Mottaker oppbevarer
nødvendige eksemplarer i et bibliotek, ikke i arkivskuffene.


  
Rundskriv Utgiver har oppbevaringsansvar. Rundskriv skal oppbevares i egne


serier, fortrinnsvis i ringpermer, og kan kasseres etter behov.
Rundskriv som fører til saksbehandling eller som er nødvendig vedlegg
til en sak skal registreres i sak/arkivsystemet.


  
Reklame Reklamemateriell kan sendes for gjennomsyn til interesserte, men skal


ikke i arkivet. Reklamemateriellet kan etter gjennomsyn oppbevares på
egnet sted.


  
Kursinvitasjoner Kursinvitasjoner skal ikke registreres. Arrangør har


oppbevaringsansvar.
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
Strand kontrollutvalg 


 


Arkivkode : 151 


Saksnr. : 16/00035 


Budsjettforslag 2018 - kontroll og tilsyn 


 


 
 


 


 
Leni Tande 


Førstekonsulent 


Art


Forslag til 


Budsjett 


2018


Budsjett 


2017


Regnskap 


2016


105025 Tapt arbeidsforteneste 1 719


105062 Kjøregodtgjørelse -  trekkpliktig 33


108002 Møtegodtgjørelse 95 000 95 000 74 257


109900 Arbeidsgiveravgift 10 600 10 600 10 621


110030 Abonnement tidsskrifter 5 000 5 000 400


110000 Kontormateriell 4 000 4 000


111510 Kommunal bevertning 3 076


115001 Kursavgifter / Kursmidler kontrollutvalget 17 000 17 000 900


116080 Kjøregodtgjørelse - Km. godtgjørelse 2 000 2 000 423


116500 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 9 000 9 000


117001 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 2 000 2 000 514


119570 Kontingenter (FKT) 4 200


120000 Kjøp og finansiell leasing av utstyr


122040 Leie kontormaskiner


137000 Kjøp konsulenttjenester fra andre 5 500 5 500


190000 Renter


Utgifter vedr. kontrollutvalget 150 100 150 100 96 143


135000 Budsjett fra Kontrollutvalgssekretariatet 170 000 162 000 155 000


137500 Budsjett fra Rogaland Revisjon IKS 748 200 704 700 645 240


142900 MVA som gir rett til mva kompensasjon 200 105


172900 Kompensasjon for merverdiavgift -200 105 


Budsjettramme kontroll og tilsyn 1 068 300 1 016 800 896 383


Budsjettøkning i % 5,1 %


Budsjett fra Rogaland Revisjon IKS


Forslag til 


Budsjett 


2018


Budsjett 


2017


Regnskap 


2016


Regnskapsrevisjon, attestasjoner mv. 301 000 421 200 381 900


Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll 447 200 283 500 263 340


Sum Revisjonens oversikt 748 200 704 700 645 240







