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Kontrollutvalget i Strand kommune 
Møteinnkalling 

Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 12.06.2014 
Tidspunkt: Kl. 16.15 
Møtenr: 3 / 2014 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
17/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 24. april 2014 
18/14 Orientering om kommunens tertialrapport pr 30. april 2014 
19/14 Bestilling forvaltningsrevisjon: Legetjenester i Strand kommune 
20/14 Regnskapsoppfølging Kontroll og tilsyn pr 30. april 2014 
21/14 Statusoversikt pr. juni 2014 
22/14 Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder - Habilitet 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 24.04.2014 - 12.06.2014 
Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
4/14 14/00023-7 Tilsynsrapport barnevernet 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt. 414 46 180  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, 05.06.2014 

Sveinung Langvik 
Leder av kontrollutvalget Per Kåre Vatland 
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17/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 24. april 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00076-11 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Strand 12.06.2014 17/14 
 
 
 
 
Protokollen fra møtet 24. april 2014 ble lagt fram for kontrollutvalget i Strand til godkjenning, 
se vedlegg. 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møtet den 24. april 2014.  
 

 
SANDNES, 12.05.2014 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Protokoll Kontrollutvalget i Strand 24.04.2014 

Saksliste 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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18/14 Orientering om kommunens tertialrapport pr 30. 
april 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00145-8 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Strand 12.06.2014 18/14 
 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget er ikke med i selve behandlingen av økonomirapporteringen i løpet av året. 
Men for å holde seg orientert om utviklingen i den løpende driften i kommunen, få 
kontrollutvalget økonomirapportene framlagt til orientering. 

Saksutredning 
Vedlagt ligger økonomirapportene pr 30.04.2014, vi viser til disse.  
 
Rådmannen er invitert til møtet for å orientere om rapporten.  
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Strand tar kommunens tertialrapport 1. tertial og 
rådmannens redegjørelse i møtet til orientering.  
 

 
 
 
 
SANDNES, 15.05.2014 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Kommunens tertialrapport pr 30.04.2014 

Saksliste 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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19/14 Bestilling forvaltningsrevisjon: Legetjenester i 
Strand kommune 
 
Arkivsak-dok.  14/00040-1 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Strand 12.06.2014 19/14 
 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget vedtok i møtet den 24.04.2014 å bestille forvaltningsrevisjon av legetjenester 
i Strand kommune. Prosjektet er valgt ut fra listen Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon, 
som inneholder de prosjekter som kontrollutvalget har prioritert. Kontrollutvalget har valgt å 
sette dette prosjektet bl.a. på bakgrunn av medieoppslag den siste tiden.  

Saksutredning 
Revisor har sendt over prosjektforslag (se vedlegg) som danner grunnlag for bestillingen.  

I forslaget er det foreslått følgende formål: «å undersøke hvordan kapasiteten i legetjenesten, 
organiseringen av tilbudet, arbeidsmiljøet blant legene og ressursbruken, påvirker tjeneste-
kvaliteten og ulike brukeres tilgang til Strand kommunes legetjenester.» 

Ut fra dette formålet, foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger: 
• Hvordan er dimensjoneringen av legetilbudet sammenlignet med andre kommuner?  

o Hva skyldes turnover og rekrutteringsutfordringer til ledige legehjemler?  
o Er det slik at innflyttere har problemer med å få fastlege i kommunen?  

• Hvordan fungerer organiseringen i tre legesentra og kombinasjonen av kommunalt 
ansatte leger og fastleger?  

o Er denne blandingsmodellen den den mest optimale måten å organisere lege-
tilbudet på eller er det behov for justeringer?  

o Hvordan fungerer samarbeidet mellom legene og kommuneadministrasjonen 
(virksomhetsleder) og de tjenester i kommunen som har behov for bistand fra 
legene?  

• Hvordan er arbeidsmiljøet blant legene?  
• Hvordan brukes tilgjengelige legeressurser i Strand kommune?  

o Er bruken av legeressursene hensiktsmessig for å dekke de ulike 
allmennlegetjenestene (interkommunal legevakt, legedekning på sykehjem, 
helsestasjons-/ skolehelsetjeneste, smittevern, turnustjeneste )?  

• Hvordan er kvaliteten og tilgjengeligheten til legetjenesten i Strand kommune 
sammenlignet med andre kommuner?  

Revisor foreslår en ramme for prosjektet på ca. 200 timer. 

I bestillingsprosessen må kontrollutvalget vurdere om formål, problemstillinger og øvrig 
beskrivelse av prosjektet dekker det som kontrollutvalget ønsker å oppnå med denne 
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forvaltningsrevisjonen. Dersom kontrollutvalget ser andre problemstillinger som burde være 
med, er det viktig å få disse med i dette møtet. Det er bestillingen som kontrollutvalget vedtar 
nå som er styrende for den rapporten utvalget til slutt mottar. 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Strand bestiller prosjektet «Legetjenester i Strand 
kommune» i tråd med forslag til mandat og med de endringer og 
presiseringer som kom fram i møtet.  
 

 
 
SANDNES, 21.05.2014 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
RR Strand 2014 - Legetjenesten - Mandatforslag 

Saksliste 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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20/14 Regnskapsoppfølging Kontroll og tilsyn pr 30. 
april 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00232-15 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Strand 12.06.2014 20/14 
 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i 
kommune. Med det følger også ansvar for å følge opp regnskapet gjennom året. Oppfølgingen 
skjer tertialvis, denne gangen pr 30.04.2014. 

Saksutredning 
Regnskapsoppsettet viser at kontrollutvalget pr 30.04.2014 har brukt kr 364 437,- som utgjør 
40,1 % av budsjettrammen.  

Utgifter til kontrollutvalget viser et forbruk på 14 %. Dette henger sammen med at en del 
utgifter er påløpt men ikke utbetalt ennå, som møtegodtgjørelse. Når det gjelder posten 
diverse kurs/ opplæring har kontrollutvalget ikke brukt noen midler til nå i år.  

Kjøp sekretariatstjenester er i tråd med fakturert beløp fra sekretariatet.  

Kjøp av tjenester fra revisjonen stemmer med oppgave fra Rogaland Revisjon. Når det gjelder 
forvaltningsrevisjon har kontrollutvalget inne bestillinger tilsvarende årets budsjettramme. 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Strand tar regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr 
30.04.2014 til orientering.  
 

 
SANDNES, 15.05.2014 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 30. april 2014 

Saksliste 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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21/14 Statusoversikt pr. juni 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00088-23 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Strand 12.06.2014 21/14 
 
 

Bakgrunn  
Statusoversikten er kontrollutvalgets verktøy til å følge saker som går over flere møter. Dette 
gjelder forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som følges fra bestilling til rapporter er 
ferdig fulgte opp. Med også andre saker som krever oppfølging tas med i oversikten. 
Oversikten blir oppdatert til hvert møte.  

Saksutredning:  
Hensikten med oversikten er at kontrollutvalget skal ha oversikt over hva som er status på de 
enkelte sakene. Etter at sakene er ferdig avsluttet blir de flyttet over i den siste tabellen slik at 
utvalget også har oversikt over hvilke saker som det er jobbet med i perioden.  

Under denne saken kan kontrollutvalget også ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det 
legges også opp til at revisor under denne saken kan orientere kontrollutvalget om status på 
prosjekter som de arbeider med.  

Endringer til dette møtet: 
• Bestilling forvaltningsrevisjon «Legetjenester» er behandlet i egen sak  
• Barnevern forvaltningsrevisjon skal ikke gjennomføres nå, men kontrollutvalget har 

bedt om å få tilsendt rapport om gjennomgangen kommunen har bestilt, når denne 
foreligger.  

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikt pr. juni 2014 til orientering.  
 

 
SANDNES, 02.05.2014 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Statusoversikt kontrollutvalgets saker pr. juni 2014 

Saksliste 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   
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22/14 Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder - 
Habilitet 
 
Arkivsak-dok.  13/00253-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Strand 12.06.2014 22/14 
 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget behandlet i sitt første møte en plan for opplæring. I følge denne planen 
gjenstår det et tema som ikke er gjennomgått ennå, og det er habilitetsregler. Denne 
gjennomgangen blir gjort nå i møtet 

Saksutredning 
Leder av kontrollutvalgssekretariatet vil gjennomgå habilitetsreglene Det blir lagt opp til at 
medlemmene kan stille spørsmål underveis i gjennomgangen.  

 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Strand tar gjennomgangen av habilitetsreglene til 
orientering.  
 

 
 
 
 
SANDNES, 14.11.2013 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

 
 
 

Saksliste 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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Referatsaker/meldinger 
 
4/14 Tilsynsrapport barnevernet 
 
Arkivsak-dok.  14/00023-7 
Arkivkode.  217  
 
 

Saksliste 
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KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE 
PROTOKOLL 


 
 
 
 
 
Utvalg:  
Kontrollutvalget i Strand 
 


Møtenr.: 
2 / 2014 


Møtedato: 
24.04.2014 


Utvalgssaksnr.: 
9/14 - 9/14 


Disse møtte: 
Sveinung Langvik 
Harald Arvid Alvestad 
Lars Sigmundstad 
Ivar Nesvåg 


Forfall / varamedlemmer: 
Marie Stokka har meldt forfall, vara ble forsøkt 
innkalt, men ingen kunne møte  
 


Andre tilstede: 
Fungerende økonomisjef Fay Kristensen til sakene 10 og 11, Politisk sekretær Arvid 
Håheim til sak 12 og Kommunalleder Jan Leland til sak 13, fra administrasjonen 
Oppdragsleder Tore Kristensen fra Rogaland Revisjon IKS. 
Seniorrådgiver Per Kåre Vatland fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS. 
 
 Side 


Saker til behandling 


9/14 13/00076-9 Godkjenning av protokoll fra møte den 30. januar 2014 2 
10/14 13/00114-5 Årsregnskap og årsmelding 2013 - Strand kommune 2 


11/14 13/00101-9 Skatteregnskapet for 2013 m/kontrollrapport fra Skatteetaten 
- Strand kommune 3 


12/14 13/00271-7 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen: Oppfølging av politiske 
vedtak. 3 


13/14 13/00129-16 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av 
kommunale bygg.  4 


14/14 14/00023-2 Bestilling forvaltningsrevisjon: Barnevern ev utvelgelse av 
nytt område 4 


15/14 13/00088-19 Statusoversikt - april 2014 5 
16/14 13/00260-11 Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder - generell del 5 


Referat-/meldingssaker 


2/14 13/00352-6 Vedtak KST Selskapskontroll Eierskapsforvaltning 5 


3/14 13/00067-20 Vedtak KST Søknad fra Klepp 5 


Eventuelt 
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Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
9/14 Godkjenning av protokoll fra møte den 30. januar 2014 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 30. januar 2014. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 30. januar 
2014. 


 
 
 
10/14 Årsregnskap og årsmelding 2013 - Strand kommune 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand har ingen kommentarer til det framlagte årsregnskapet 
for 2013 ut over det som går frem av revisjonsberetning og revisors 
oppgjørsnotat.  


 
Møtebehandling 
Fungerende økonomisjef orienterte om årsregnskapet 2013. 
Under behandling av årsmelding og årsregnskap ble det pekt på at 
avskrivninger ikke blir tatt med i budsjettet, noe som gir et misvisende 
bilde av totalrammen for budsjettet. Både revisor og regnskapsansvarlig 
var enig om dette. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand har ingen kommentarer til det framlagte 
årsregnskapet for 2013 ut over det som går frem av revisjonsberetning og 
revisors oppgjørsnotat. 
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11/14 Skatteregnskapet for 2013 m/kontrollrapport fra Skatteetaten - Strand 
kommune 


 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


 
Kontrollutvalget i Strand tar skatteregnskapet for 2013 til orientering. 
Saken videresendes kommunestyret til orientering. 


 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om bakgrunn for at kontrollutvalget behandler 
skatteregnskapet.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar skatteregnskapet for 2013 til orientering. 
Saken videresendes kommunestyret til orientering. 


 
 
 
12/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen: Oppfølging av politiske 


vedtak. 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten ”Oppfølging av politiske vedtak” til orientering. 
Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. 


 
Møtebehandling 
Politisk sekretær orienterte om hvordan administrasjonen har fulgt opp 
forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av politiske vedtak». Eksempel på liste 
over oppfølging politiske vedtak ble delt ut i møte.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten ”Oppfølging av politiske vedtak” til orientering. 
Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. 
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13/14 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av kommunale 
bygg.  


 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
Melding om oppfølgingen sendes kommunestyret til orientering.  


 
Møtebehandling 
Kommunalleder orienterte om status på rapporten «Vedlikehold av 
kommunale bygg». 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
Melding om oppfølgingen sendes kommunestyret til orientering. 


 
 
 
14/14 Bestilling forvaltningsrevisjon: Barnevern ev utvelgelse av nytt 


område 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget velger å utsette bestillingen av forvaltningsrevisjonen Barnevern i 
denne omgang, siden administrasjonen har satt i gang en ekstern gjennomgang 
av barnevernet.  
Kontrollutvalget tar sikte på å bestille en ny forvaltningsrevisjon i møtet i august, 
der teamet bestemmes i møtet i juni.  


 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsker å få den eksterne rapporten til orientering når 
denne foreligger. Dette legges inn som nytt punkt i vedtaket. 
Kontrollutvalget ønsker å bestille et nytt mandat om revisjon av området 
«Legetjenester». Stikkord for hva kontrollutvalget ønsker å se på: 
Kapasitet, kvalitet, organisering, arbeidsmiljø, sammenligning med andre 
kommuner. 
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen orienterer i neste møte om lege-
tjenesten i Strand. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget velger å utsette bestillingen av forvaltningsrevisjonen 
Barnevern i denne omgang, siden administrasjonen har satt i gang en 
ekstern gjennomgang av barnevernet.  
Kontrollutvalget ber om å få den eksterne rapporten om barnevernet 
framlagt til orientering, når denne foreligger.  
Kontrollutvalget ber revisjonen lage prosjektmandat på forvaltningsrevisjon 
av Legetjeneste til møtet i juni. 


 
 
 
15/14 Statusoversikt - april 2014 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikt pr. april 2014 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikt pr. april 2014 til orientering. 


 
 
 
16/14 Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder - generell del 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
Gjennomgangen tas til orientering.  


 
Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Gjennomgangen tas til orientering. 


 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
2/14 Vedtak KST Selskapskontroll Eierskapsforvaltning 
 
3/14 Vedtak KST Søknad fra Klepp 
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EVENTUELT 


Møtetidspunkt – Kontrollutvalget endrer møtetidspunktet til kl. 16:15. fra neste 
møte. 


 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
Leder av kontrollutvalget 
        Sekretær for kontrollutvalget 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Kontrollutvalget i Strand 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00088 


Statusoversikt kontrollutvalgets saker pr. juni 2014 


Saker1 fra bestilling til behandling i kontrollutvalget 


Forvaltningsrevisjoner 
Vedtatt 


igangsatt 
Avtalt 


tidsbruk 
Status/ 


Antatt ferdig Kommentar 


1. Samhandlingsreformen 28.11.2013 200 timer 28.08.2014  
2. Legetjenesten 12.06.2014   Bestilling behandles i møtet 12.06.2014 


Selskapskontroller     


1.      


Andre saker     


1.      


Saker under politisk behandling og til videre oppfølging 


Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet Behandlet av/ 
dato 


Planlagt 
fulgt opp Kommentarer 


1.       


Selskapskontroller      


1. Eierskapskontroll 06.12.2012 28.11.2013 Kst: 12.02.2014 28.08.2014  


Andre saker      


1. Barnevern – rapport fra kommunens 
egen gjennomgang2  24.04.2014    Kontrollutvalget har bedt om 


rapporten når denne foreligger. 


Avsluttede saker 


Forvaltningsrevisjoner 
Vedtatt 


igangsatt 
Behandlet 


i KU 
Behandlet i 


Fsk/Kst 
Fulgt opp 


av KU Kommentar 


1. Anskaffelser 29.11.2010 21.06.2012 Kst: 12.09.12 18.04.2013  
2. Skole – tilpasset opplæring 08.02.2010 20.06.2011 Kst: 21.09.11 16.05.2012  
3. Oppfølging av politiske vedtak 11.10.2012 29.08.2013 Kst: 18.09.13 24.04.2014  


4. Eiendomsforvaltning/vedlikehold 20.06.2011 28.02.2013 Kst: 10.04.2013 24.10.2013 
24.04.2014 KU hadde to oppfølginger. 


Selskapskontroller      


1. Interkommunalt Arkiv (IKA) IKS 16.05.2012 28.02.2013 Kst: 10.04.2013 24.10.2013  


2. Rogaland Revisjon IKS 02.05.2011 29.08.2011 Kst 21.09.11 06.12.2012 
28.02.2013  


3. Ryfylke Miljøverk IKS 08.02.2010 02.05.2011 Kst:15.06.11 11.10.2012  


Andre saker      


1. Overordnet analyse 20.06.2011 21.06.2012   Grunnlagsdokument til vedtatt 
plan for forvalt.rev. 


 
 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 


1 Forhold vedrørende en sak, som blir behandlet i dette møtet er markert med kursiv 
2 Kontrollutvalget vedtok i møte 30.01.2014 å bestille forvaltningsrevisjon av Barnevernet med fokus på kvalitet 
og ressursbruk. I etterkant viste seg at kommunen allerede hadde bestilt gjennomgang av barnevernet, og 
kontrollutvalget vedtok derfor i møtet 24.04.2014 å bestille et annet prosjekt. Samtidig ba de kommunen å 
oversende rapporten om barnevern til kontrollutvalget når denne foreligger.  
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		Saker0F  fra bestilling til behandling i kontrollutvalget
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Legetjenesten i Strand kommune 


 


Bakgrunn 
I møte 24.04.2014 (sak 14/14) ba Kontrollutvalget Rogaland Revisjon om å utarbeide et 


prosjektmandat for en undersøkelse av legetjenesten i Strand kommune. Det gjaldt særlig kapasiteten 


i denne tjenesten, kvaliteten på tilbudet, organiseringen, arbeidsmiljøet og hvordan tjenesten kommer 


ut i sammenligninger med andre kommuner. I lokale medier er det kommet fram påstander om at 


tilgjengeligheten til legetjenesten ikke er god nok, at det er betydelige rekrutteringsutfordringer og at 


samarbeidet mellom legene og administrasjonen og andre tjenester har et forbedringspotensiale. Det 


er også kommet fram påstander om at det er vanskelig for innflyttere å få fastlege i Strand. 


 


Statistikken i KOSTRA viser at antall legeårsverk i kommunen er på linje med ressurssituasjonen i 


sammenlignbare kommuner (9,2 årsverk per 10 000 innbyggere i 2013). Netto driftsutgifter er 


imidlertid litt høyere per innbygger (2 117,- mot 1 895,-) enn i sammenlignbare kommuner, og mens 


det har vært en økning fra 2010 til 2013 i antall legekonsultasjoner per innbygger i Norge, har det 


vært en nedgang i Strand.1 Dette har skjedd i periode hvor det er økt tilflytting til kommunen, 


samtidig som andelen eldre over 67 år har økt. Disse utviklingstrekkene indikerer at behovet for 


legetjenester har økt, mens antallet legekonsultasjoner altså ser ut til å gå ned.  


 


Strand har organisert legetjenesten i tre legesentra hvorav ett består av kommunalt ansatte leger, 


mens de to andre sentraene består av fastleger med driftsavtale med kommunen. Med 


samhandlingsreformen er det stilt nye krav til legene om å medvirke i forebyggingsarbeid og bidra 


ved sykehjem, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og i legevaktsordningen. Hvordan legeressursen 


brukes har betydning for ventetider og legedekning for folk flest, og for de som trenger legehjelp i 


sykehjem og i tjenester for barn og unge. Organiseringen og kvaliteten på de legetjenester vil også ha 


betydning for omfanget av innleggelser på sykehus, et press som samhandlingsreformen har forsøkt å 


dempe gjennom krav om mer forebygging og tiltak som kommunal medfinansiering når pasienter fra 


Strand blir lagt inn på sykehus.  


 


Formål 
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan kapasiteten i legetjenesten, organiseringen av 


tilbudet, arbeidsmiljøet blant legene og ressursbruken, påvirker tjenestekvaliteten og ulike brukeres 


tilgang til Strand kommunes legetjenester.  


 


 


Problemstillinger 
Ut i fra ovenstående bakgrunn og formål vil prosjektet kartlegge og vurdere følgende konkrete 


problemstillinger: 


 


 Hvordan er dimensjoneringen av legetilbudet sammenlignet med andre kommuner? 


o Hva skyldes turnover og rekrutteringsutfordringer til ledige legehjemler? 


o Er det slik at innflyttere har problemer med å få fastlege i kommunen? 


                                                 
1 http://helsedirektoratet.no/finansiering/okonomiske-virkemidler-i-samhandlingsreformen/styringsdata-for-


kommuner/_layouts/xlviewer.aspx?id=/finansiering/okonomiske-virkemidler-i-samhandlingsreformen/styringsdata-for-


kommuner/Excelservices%20dokumenter/2010-2013-fastlege-etter-type-kontakt-ano.xlsb# 
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 Hvordan fungerer organiseringen i tre legesentra og kombinasjonen av kommunalt ansatte 


leger og fastleger? 


o Er denne blandingsmodellen den den mest optimale måten å organisere legetilbudet på 


eller er det behov for justeringer? 


o Hvordan fungerer samarbeidet mellom legene og kommuneadministrasjonen 


(virksomhetsleder) og de tjenester i kommunen som har behov for bistand fra legene? 


 Hvordan er arbeidsmiljøet blant legene? 


 Hvordan brukes tilgjengelige legeressurser i Strand kommune? 


o Er bruken av legeressursene hensiktsmessig for å dekke de ulike 


allmennlegetjenestene (interkommunal legevakt, legedekning på sykehjem, 


helsestasjons-/ skolehelsetjeneste, smittevern, turnustjeneste )? 


 Hvordan er kvaliteten og tilgjengeligheten til legetjenesten i Strand kommune sammenlignet 


med andre kommuner? 


 


Gjennom denne kartleggingen av virkemidler i legetjenesten vil vi vurdere hvilke konsekvenser disse 


har for kvaliteten og tilgjengeligheten og om det er behov for justeringer i etablert legeordning. 


 


 


Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å 


vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet 


av, autoritative kilder innenfor det reviderte området.  


 


Kommunens legetjeneste er regulert i lover, forskrifter og avtaler. Sentrale i så måte er følgende: 


 Helse- og omsorgstjenesteloven (fastsetter at kommunen har et «sørge for-ansvar»). 


 Forskrift om fastlegeordning i kommunene (ny forskrift i 2012). 


 Veileder for legedekning i sykehjem. 


 Sentrale rammeavtaler mellom Kommunenes interesseorganisasjon (KS) og Den norske 


lægeforening som regulerer fastlegeavtalene i kommunene (ASA 4301 og ASA 4310). 


 


Sistnevnte rammeavtaler er inngått med henvisning til lover og forskrifter, og konkretiserer blant 


annet lengden på pasientlister (og reduksjon ved tilplikting til kommunale oppgaver), beløp på 


driftstilskudd, tilplikting til arbeid på sykehjem mv.  


 


Utover de rettslige reguleringene, kan det være viktige politiske vedtak i Strand kommune som har 


betydning for dimensjonering og organisering av tjenesten og bruken av legeressursen.  


 


 


Metodevalg  
Tilnærmingen vil basere seg på gjennomgang av relevante planer og dokumenter fra kommunen, 


intervjuer med ledere, ansatte og tillitsvalgte på flere nivåer. I den grad det finnes statistiske data som 


kan bidra til å belyse problemstillingene, vil også disse bli tatt med i vurderingsgrunnlaget. Her vil 


blant annet inngå: 


 Gjennomgang av dokumenter som beskriver og regulerer legetjenesten i Strand 
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 Statistiske mål på kvalitet og tilgjengelighet slik disse rapporteres i KOSTRA 


 Statistiske mål på produktivitet og effektivitet i legetjenesten som også finnes i KOSTRA 


 Medarbeiderundersøkelsene til Strand kommune, rapportert i bedrekommune.no  


 Intervjuer med et utvalg leger, tillitsvalg, virksomhetsleder for helseenheten, kommuneleder 


for pleie og omsorg og utvalgte virksomhetsledere for tjenester som har behov for legebistand 


 I den grad det finnes undersøkelser som dokumenterer brukeres opplevelse av tilgjengelighet 


og service på legetjenestene, vil vi også bruke disse. I den sammenheng vil vi vurdere om det 


er behov for å innhente egne brukerdata, for eksempel ved å møte opp på ett av legekontorene 


og stille noen spørsmål til folk som er inne til legekonsultasjon. På sykehjem er det aktuelt å 


prate med noen av pasientene som mottar legehjelp.  


 


Omfang 
Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det 


forutsettes et tett samarbeid med representanter for kommunen.  


 


Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering er ca. 200 timer.  





























STRAND KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 2011- 2015 


MEDLEMMER 
 Navn Adresse Privat Mobil Arbeid E-postadresse 
Leder Sveinung Langvik (H) Rødlandsvegen 5, 4120 


Tau 
 957 04 072  slangvik@talisman-energy.com 


Nestleder/ 
fung.leder 


Harald Arvid Alvestad (SV) Fiskåvegen 508, 4120 Tau 51 74 46 40 930 22 635  Amdal508@gmail.com 


 Lars Sigmundstad (Sp) Heggheimv. 251, 4120 
Tau 


51 74 41 92 906 13 720  larssigm@online.no 


 Marie Stokka (Ap) Kvartsvegen. 14 F, 4100 
Jørpeland 


 984 49 980  marie_happy@hotmail.com 


 Ivar Nesvåg (KRF) Midtlevegen 4 B, 4120 Tau  938 20 795  inesvaag@gmail.com  
       


VARAMEDLEMMER 
1. Carleen Hettervik (V) Sørskårv. 114, 4120 Tau 51 74 43 05 400 44 405  carleen.hettervik@gmail.com 
1.2 Jens Petter Thoresen (H) Nedre Barkvedveien 82 


4100 Jørpeland 
51 74 91 45 901 95 834  jpthoresen@gmail.com 


2.1 Helga Christensen (Ap) Wallemsvegen 1 A, 4100 
Jørpeland 


 976 95 781   


2.2 Gjert Barka (Sp) Kjølevikvn. 24, 4120 Tau 51 74 85 37 992 97 908  gjert.barka@eu.weatherford.com 
2.3. Liudmila Pervendentseva 


(SV) 
Amdalsvegen 48, 4120 
Tau 


 476 38 371  lmila@live.no 


       


Andre: 
 Helge Steinsvåg Ordfører   51 74 30 05 ordforer@strand.kommune.no 
 Jon Ola Syrstad Rådmann  415 67 399 51 74 31 23 Jon.ola.syrstad@strand.kommune.no 
 Arvid Håheim Politisk sekretær   51 74 30 38 Arvid.haaheim@strand.kommune.no 
 Per Kåre Vatland sekretariatet  414 46 180 51 33 65 91 per.kare.vatland.rks@sandnes.kommune.no 


 



mailto:slangvik@talisman-energy.com

mailto:Amdal508@gmail.com

mailto:larssigm@online.no

mailto:marie_happy@hotmail.com

mailto:inesvaag@gmail.com

mailto:carleen.hettervik@gmail.com

mailto:jpthoresen@gmail.com

mailto:gjert.barka@eu.weatherford.com

mailto:lmila@live.no

mailto:ordforer@strand.kommune.no

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

mailto:Arvid.haaheim@strand.kommune.no

mailto:perkare.vatland.rks@sandnes.kommune.no



		STRAND KOMMUNE

		KONTROLLUTVALGET 2011- 2015



		MEDLEMMER

		E-postadresse

		Arbeid

		Mobil

		Privat

		Adresse

		Navn

		906 13 720

		VARAMEDLEMMER

		Andre:



		51 74 41 92

		Heggheimv. 251, 4120 Tau






 


STRAND KOMMUNE 
Møtebok 


 
        


SAKSGANG 


Saksnr. Utvalg Dato 


 Kommunestyret  


019/14 Levekårsutvalget 04.06.2014 


035/14 Formannskapet 04.06.2014 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 


 
Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 


210, &14 Fay Veronika Kristensen 14/934   
14/12108 


Tertialrapport 1 2014 med budsjettjusteringer 


 


 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Driftsrapport for første tertial 2014 tas til orientering 
2. Strand kommune godkjenner budsjettendringer i drift i henhold til anbefaling fra 


rådmannen 
3. Finansrapport for første tertial 2014 tas til orientering 
4. Rapport om investeringer pr første tertial 2014 tas til orientering 
5. Strand kommune godkjenner endringer i investeringer i henhold til anbefaling fra 


rådmannen, inkludert endret låneramme for 2014 fra 41,149 millioner kroner til 
57,726 millioner kroner.  


 
 
 
Jørpeland, 23.05.2014 
 
 
Jon Ola Syrstad 
rådmann 
 







Vedlegg 


Dok.dato Tittel 
23.05.2014 Rapportering drift 1 tertial 2014 
23.05.2014 Finansrapport 1 tertial 2014 
23.05.2014 Rapportering investeringer 1 tertial 2014 


1. Sammendrag
Alle virksomheter har avlagt tertialrapport pr april 2014. En del virksomheter melder om 
budsjettmessige avvik. Rådmannen har lagt til grunn en restriktiv holdning for 
budsjettjusteringer, og har kun til en viss grad foreslått justeringer i henhold til avgitte 
prognoser. Noen virksomheter med overforbruk er bedt om å jobbe videre med å finne 
dekning innenfor egen ramme ved å vurdere andre inntektsøkende og/eller 
utgiftsreduserende tiltak. Avviksprognosene som krever budsjettjustering er hovedsakelig 
inndekket av omdisponeringer innen andre virksomheter/ansvar. Deler av overskuddet fra 
2013 er foreslått disponert til noen av budsjettjusteringene. Totalt 2,16 millioner er foreslått 
brukt av disposisjonsfondet hvorav 0,48 millioner er knyttet til politiske vedtak i 2014. 


Det er utarbeidet egen statusrapport for alle investeringer i kommunens investeringsplan for 
2014. Denne gir oversikt over hvilke prosjekter som er i rute, ikke påbegynt og ferdigstilt. 
Denne gjennomgangen har gjort det mulig å redusere investeringsbehovet for flere av 
prosjektene for inneværende år. Manglende finansering i forbindelse med investeringsplanen 
for 2014 ble meldt i FOR-013/14 og er nå rettet opp. Vedtak om paviljong på Resahaugen i 
sak FOR024/14 er hensyntatt. Det er behov for en økt låneramme på 11,1 millioner kroner 


2. Fakta


Rapportering av drift 
Regnskapet for 2013 ble avlagt med et overskudd på 5,015 millioner kroner som 
formannskapet i sak 023/14 har innstilt plassert på disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet 
utgjorde pr 31.12.13 31,6 millioner kroner uten overskuddet for 2013. 


Kommuneøkonomien er sårbar for endringer, og marginale endringer ett sted kan gi større 
økonomiske effekter et annet sted. Strand ser ut til å være inne i en krevende vekstperiode 
som vil kreve betydelige investeringer fremover, og tapping av fondsreserven bør i det 
lengste unngås.  


Virksomhetenes tertialrapport til rådmannen er oppsummert i vedlegget «Rapportering drift 1 
tertial 2014». Dokumentet gir en kort orientering om den økonomiske situasjonen i 
virksomhetene og hovedaktivitet pr april, samt utfordringer for virksomhetene. I rapporten er 
det også gjort rede for de budsjettmessige justeringene rådmannen foreslår som er initiert av 
virksomhetene. Disse er også vist i tabellen nedenfor.  


Budsjettmessige justeringer som følge av politiske vedtak til nå i 2014 er kun omtalt nedenfor 
tabellen. Dette gjelder også endring av kommunens hovedinntektskilder. 



http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_strand/wfdocument.aspx?journalpostid=2014012108&dokid=285738&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_strand/wfdocument.aspx?journalpostid=2014012108&dokid=285727&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_strand/wfdocument.aspx?journalpostid=2014012108&dokid=285739&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF





Ansvar Budsjettjusteringer drift Kommentar


Økte inntekter/ 


reduserte 


kostnader


Reduserte 


inntekter/ økte 


kostnader


1400 Økonomitjenester Mindreforbruk drift                   -100 000 


2050 Styrket barnehage Enkeltvedtak 2014                    800 000 


2800 Ryfylke Læringssenter Økt tilskudd                   -500 000 


2800 Ryfylke Læringssenter Tilskudd Jobbsjansen                 1 270 000 


2800 Ryfylke Læringssenter Utgifter Jobbsjansen                -1 270 000 


3100 Barnevern Akuttplassering barn                 3 000 000 


3150 NAV sosial Sosialhjelpsutbetaling                    500 000 


3200 Familiens hus/helsestasjon Kommunespykolog/helsesøster                   -400 000 


3540 Omsorgstjenester demente Ressurskrevende brukere                 1 000 000 


3600 Bøkestien Mindreforbruk drift                     -80 000 


3630 Bekkeveien Mindreforbruk drift                   -240 000 


3660 Direktør Poulsonsgate Mindreforbruk drift                   -400 000 


3680 Langelandsmoen Mindreforbruk drift                   -250 000 


3800-3830 Helsetjenester Legesituasjon Strand                    200 000 


6100 Plan og forvaltning Jørpeland sentrumsplan                    500 000 


6760 Renhold Mindreforbruk drift                   -500 000 


9200 Frie inntekter Merinntekt konsesjonsavgift                   -530 000 


9200 Frie inntekter Avsetning næringsfond                    530 000 


9200 Frie inntekter Skjønnsmidler språkdeling                    400 000 


9200 Frie inntekter Eiendomsskatt                   -900 000 


9200 Frie inntekter Skatt på inntekt og formue                -1 300 000 


9200 Frie inntekter Utbytte Lyse Energi AS                     -50 000 


5100 Kultur Tilskudd Norway Chess                      30 000 


1150 Næringsutvikling Turistinformasjon                    150 000 


3800-3830 Helsetjenester Tilskudd Rådhusgaten legesenter                    300 000 


Bruk av disposisjonsfond Norway Chess                     -30 000 


Bruk av disposisjonsfond Rådshusgaten legesenter                   -300 000 


Bruk av disposisjonsfond Turistinformasjon                   -150 000 


9200 Bruk av disposisjonsfond Bruk av fjorårets overskudd -1 680 000               


Sum -8 680 000               8 680 000                 
 
 
For Strand kommune utgjør skatt og rammetilskudd ca 70 % av inntektsgrunnlaget og er 
dermed styrende for driftsnivået. Skatter og rammetilskudd må ses samlet i dagens 
inntektssystem.  
 
Revidert nasjonalbudsjett for 2014 gir ingen sterke signaler som indikerer endring i 
kommunens budsjett for rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. Skatteinntektene pr 
30.04.14 utgjør 88,6 millioner kroner mot 84,5 millioner kroner året før. Økningen pr april er 
på 4,83%. Dette er bedre enn opprinnelig vedtatt budsjett som tilsier en økning på 3,19% i 
forhold til endelig skatteinngang i 2012. Reduksjon i skattøre fra 11,6 i 2013 til 11,4 i 2014 
har effekt fra mars og ut året. Det er usikkert hvordan dette vil slå ut for kommunens 
skatteinntekter for 2014. Arbeidsmarkedssituasjonen i kommunen, spesielt i forbindelse med 
usikkerheten knyttet til Scana/Stålverket, skaper også usikkerhet for endelig nivå på 
kommunens skatteinntekter. Årets skatteinntekter pr april er 1,3 millioner kroner høyere enn 
periodisert budsjett. Grunnet befolkningsveksten i kommunen er det forventet at det positive 
avviket vil vedvare til tross for reduksjonen i skattøre fra 2013. Rådmannen anbefaler å øke 
skatteanslaget tilsvarende. 
 
Det forventes også en merinntekt knyttet til eiendomsskatt på 0,9 millioner kroner 
hovedsakelig grunnet feil beregningsgrunnlag for Jørpeland Kraft AS i budsjettet for 2014. 
Budsjettet foreslås korrigert i samsvar med dette. 
 
Utbytte fra Lyse Energi AS justeres opp med 50 000 kroner i henhold til faktisk utbetalt 
utbytte for 2013. 
  







Tildeling av skjønnstilskudd grunnet språkdeling i grunnskolen er 1,4 millioner kroner mot 1,8 
millioner i budsjettet og er korrigert med 0,4 millioner i reduserte inntekter.   
 
NVE har gjennomført en etterberegning av konsesjonsavgiften for perioden 1997-2012 som 
medfører en merinntekt i 2014 på 0,53 millioner kroner. Disse midlene skal i henhold til 
vedtekter for næringsfondet avsettes til næringsfondet, og gir dermed en null effekt på 
driftsregnskapet for kommunen. 
  
Det anbefales ikke å justere anslaget for salg av konsesjonskraft. Etter gjennomført 
tilbudsforespørsel byttet kommunen leverandør i april og forvaltning av kommunens 
konsesjonskraft gjennomføres nå av Ishavskraft AS. Rådmannen har en forventning om økt 
gevinst, men det er vanskelig å forutse. 
 
I sak FOR-007/14 og KOM-018/14 er det vedtatt at kommunen skal etablere 
turistinformasjon i Narvesen sine lokaler i perioden mai-august. Dette medfører økte 
kostnader som ikke er hensyntatt i budsjettet med 0,15 millioner kroner som brukes av 
disposisjonsfondet. 
 
Tilskudd til Norway Chess med 30 000 kroner er vedtatt brukt av disposisjonsfondet i sak 
FOR-020/14. 
 
Refusjonskrav fra Rådhusgaten legegruppe AS knyttet til kostnader til ombygging og utstyr 
for ny lege ved senteret er vedtatt med 0,3 millioner kroner dekket fra disposisjonsfondet, jfr. 
FOR-028/14. 
 
Nødvendige justeringer på drift som ikke er dekket inn via økte inntekter eller redusert 
kostnader i andre virksomheter er foreslått inndekket ved bruk av fjorårets overskudd med 
1,68 millioner kroner. 
 


Finansrapport 
Vedlagt saken følger finansrapport pr april med oversikt over status på plassering av likviditet 
i perioden 01.01-30.04.13. Plasseringsnivået er redusert fra 93 millioner kroner til 42 
millioner kroner. Årsak til nedgangen har vært økt behov for kapital i begynnelsen av året. 
Dette har også medført at innskudd med fastrente betingelser er redusert fra nyttår. 
Kommunens likviditet vurderes som tilfredsstillende. 
 
Utvikling i kommunens langsiktige gjeld fremgår også av finansrapporten. Fastrenteandelen 
er uendret hvorav 24% av brutto lånegjeld har fastrente. I henhold til Finansreglementet skal 
30-50% av brutto lånemasse være fastrentelån. Finansreglementet tar ikke hensyn til netto 
rentefølsomhet som kan være et bedre utgangspunkt for å vurdere hvilken fastrenteandel 
kommunen skal ha. 38% av netto lånegjeld er bundet i forutsigbare rentenivå. Startlån inngår 
ikke i netto lånegjeld. Her låner kommunen til flytende rente og får innbetalt tilsvarende. 
Renterisikoen vurderes som lav. Rådmannen vurderer at andel lån bundet i forutsigbare 
rentenivå er tilfredsstillende. 
 
Årets låneopptak er ikke utført pr dags dato. Rådmannen vurderer å gjennomføre årets 
låneopptak før sommeren for å utnytte gode innskuddsbetingelser sammen med gode 
lånebetingelser. 
 


 
Investeringer  
Det er utarbeidet en egen tertialrapport pr 1. tertial for alle investeringer. 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 faktisk forbruk pr 1. tertial og budsjettet 


for 2014. Det vises til dokumentet “Rapportering investeringer 1 tertial 2014” som er vedlagt 


saken. 







Rådmannen ser behov for å gjøre følgende budsjettjusteringer på investeringsplanen for 


2014, jfr. tabellen nedenfor.  


Økte inntekter/ 


reduserte 


kostnader


Reduserte 


inntekter/ økte 


kostnader


7.699.03 Forskuttering g/s Bjørheimsbygda tilbakebet 2014 6 000 000         


7.806.01/ 


7.806.09 Tomter Skarbekken 3 923 494         


7.999.02 MVA kompensasjon 4 882 131         


Feil fortegn overføring drift inv budsjett 2014 3 676 000         


7.999.01 Ubrukte lånemidler lavere 31.12.13 enn budsjett 2014 1 106 273         


Paviljong Resahaugen 9 000 000         


1.500.01 Økonomisystem -400 000            


1.512.02 Kunnskapsløfte - elev PC -400 000            


1.513.24 IKT infra - Lisens -250 000            


1.514.13 FD Integrasjon Websak- IST -150 000            


2.208.01 Ny barnehage Jørpeland -3 000 000         


2.343.01 Nye skoler Tau/Jørpeland -4 000 000         


5.002.01 Tursti -1 000 000         


5.020.01 Lekeplass sentrum -400 000            


7.025.01 Gangbro til Jørplandsholmen -6 890 000         


7.028.01 Veg Tungland- Vika -800 000            


7.037.01 Kryss Barkved -1 000 000         


7.702.05 Næringstomter Nordmarka -800 000            


7.705.01 Salg av tomter og arealer -900 000            


7.999.02 Redusert MVA kompensasjon redusert investering 2 522 500         


Økt låneramme 2014 -11 120 398       


-31 110 398       31 110 398       


Investeringsprosjekt


 


I sak FOR-013/14 Investeringsplan 2014 ble det informert om 4 forhold som medførte at 


investeringene på det tidspunktet ikke var tilstrekkelig finansiert. Disse forholdene gjelder 


- Kommunen har kjøpt og betalt tomter med plass til 40 boenheter i Skarbekken, men 


solgt tomter med plass til 24 boenheter i samsvar med vedtak i formannskapet 


05.06.13. Når disse tomtene er betalt og salg er gjennomført, er det foreløpig en 


nettoutgift på 3,9 millioner kroner som ikke er finansiert. Inntektene vil komme når 


resterende tomter tas i bruk av kommunen selv, eller eventuelt blir solgt eksternt 


- Ved budsjettjusteringen etter 2. tertial 2013 ble investeringene redusert, men 


forventet inntekt fra momskompensasjon ble ikke redusert tilsvarende. Inntekten ble 


derfor 4,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Inntekten fra momskompensasjon 


burde blitt redusert med 4,9 millioner kroner og låneopptaket tilsvarende økt 


- Ved behandling av budsjettet for 2014 i kommunestyret ble utgiften «overføring fra 


drift til investering» redusert med 1,8 millioner kroner. Da burde også inntekten i 


investeringsbudsjettet blitt redusert med 1,8 millioner kroner, men i stedet ble 


inntekten økt med tilsvarende beløp. Konsekvensen får da en dobbel virkning slik at 


investeringsbudsjettet for 2014 mangler 3,6 millioner kroner i finansiering. 


- Kommunen forskutterte i 2013 6 millioner kroner til gang- og sykkelveg i 


Bjørheimsbygd som ble finansiert ved hjelp av disposisjonsfondet. Når tilsvarende 


beløp ble tilbakebetalt i 2014 burde det vært budsjettert med en avsetning til 







disposisjonsfondet med tilsvarende 6 millioner kroner. Slik budsjettet er nå bruker 


kommunen i praksis 6 millioner kroner av disposisjonsfondet til å finansiere 


investeringer i 2014 


Dette er synliggjort i tabellen ovenfor som reduserte inntekter til investeringene som skal 


gjennomføres i 2014.  


Faktisk låneopptak i 2013 var lavere enn lånerammen gitt for samme år. Strand kommune 


hadde derfor ved utgangen av 2013 5,5 millioner kroner i ubrukte lånemidler og ikke 6,6 


millioner kroner som forutsatt i budsjettet for 2014. Det innebærer 1,1 millioner kroner for lite i 


finansiering for 2014 som er representert som en redusert inntekt i tabellen ovenfor.    


I tillegg kommer vedtak i sak FOR-024/14 Paviljong - Resahaugen og Jørpeland 


ungdomsskole knyttet til innkjøp av paviljong til Resahaugen skole planlagt ferdigstilt ved 


skolestart høsten 2014. Denne investeringen er estimert til 9 millioner kroner og medfører en 


økt investeringskostnad for inneværende år. 


Forholdene nevnt ovenfor skaper totalt sett et økt finansieringsbehov for 2014 på til sammen 


28,6 millioner kroner. For å dekke deler av finansieringsbehovet foreslår rådmannen å 


redusere investeringsnivået på øvrige investeringer med totalt 17,5 millioner kroner. 


Gjenstående finansieringsbehov på 11,1 millioner kroner er planlagt inndekket ved økt 


låneopptak.  


Investeringskostnaden for det nye Økonomisystemet er foreslått redusert med 0,4 millioner 


kroner som følge av at Visma innkjøpsmodul/eHandel først blir tatt i bruk i 2015.  En del av 


opplæringen vil også høyst sannsynlig flyttes til 2015. 


Det er allerede kjøpt inn og betalt elev pc-er for skoleåret 2014/2015. Gjenstående beløp er 
0,4 millioner kroner og investeringen blir redusert tilsvarende. 
 
Integrasjon mellom IST og websak er ønskelig, men det er lite trolig at det blir gjennomført i 
2014 da kommunen vurderer å bytte ut dagens skolesystem IST. Investeringen reduseres 
med 0,15 millioner kroner i 2014. 
 
Grunnet forventning om at det ikke vil påløpe mer lisenskostnader for 2014 reduseres 
prosjektet IKT infrastruktur- lisenser med 0,25 millioner kroner. 
 


I budsjettet for ny barnehage Jørpeland er det avsatt 5 millioner kroner for 2014. Utvidelse av 


småbarnsavdelingen i Jørpeland barnehage er inkludert i disse midlene og vil være 


gjennomført til nytt barnehageår starter i august. Hovedvekten av kostnadene til ny 


barnehage på Jørpeland vil mest sannsynlig ikke inntreffe før i 2015. Rammen for 


investeringer i barnehager er derfor foreslått redusert med 3 millioner kroner for inneværende 


år.  


Nye skoler Tau/Jørpeland har et investeringsbudsjett i 2014 på 6 millioner kroner. 4 millioner 


foreslås redusert og overført til paviljong Resahaugen skole. Gjenstående midler brukes i 


2014 på ny skolestruktur og prosjektering skolebygg basert på vedtak om ny skolestruktur. 


Tursti Strandastø vil ikke komme til utførelse i 2014 grunnet pågående arbeid med 


grunnerverv, og årets investering reduseres med 1 million kroner. 


Det er avsatt 0,4 millioner kroner til ny lekeplass i Jørpeland sentrum. Plassering av denne er 


ikke klar før ny sentrumsplan for Jørpeland er behandlet. Det anbefales derfor å 


omdisponere midlene til annet bruk i 2014. 







Mulighetsstudie for gangbru til Jørpelandsholmen er klar med en kostnadsramme på 18,5 


millioner kroner inkludert mva. Rådmannen anser det ikke realistisk å gjennomføre prosjektet 


i 2014 med denne kostnadsrammen, og anbefaler å overføre årets investeringsramme på 


nesten 6,9 millioner kroner til andre investeringsformål. Gangbru til Jørpelandsholmen må 


søkes finansiert i forbindelse med behandling av investeringsbudsjettet for 2015. 


Veg Tungland – Vika kan ikke bygges før nytt avløpssystem er på plass på Tungland. En 


reduksjon på årets investering med 0,8 millioner kroner synes dermed naturlig. 


Kryss Barkved vil ikke bli realisert i 2014 og investeringsrammen til prosjektet kuttes med 1 


million kroner. 


Kjøp/opparbeidelse av næringstomter i Nordmarka vil ikke bli gjennomført i den utstrekning 


som budsjettet for 2014 legger opp til. Det innebærer en reduksjon i rammen med 0,8 


millioner kroner. 


Strand kommune har solgt flere næringstomter enn budsjettet tar høyde for. Det innebærer 


økte inntekter på til sammen 0,9 millioner kroner. 


Som følge av reduserte investeringer vil også mva kompensasjonen kommunen mottar bli 


redusert. Dette er estimert til 2,5 millioner kroner i reduserte inntekter. 


Gjenstående finansieringsbehov på 11,1 millioner kroner dekkes inn ved økt låneopptak. 


Årets låneramme til kommunens investeringer økes fra 41,149 millioner kroner til 57,726 


millioner kroner. 


Internkontroll 


Erfaringsmessig gir første tertial ikke et fullstendig bilde på de årlige internkontroll 


aktivitetene. Rådmannen har derfor ikke vektlagt fullstendig innrapportering fra 


virksomhetenes internkontroll i første tertial. Rådmannen vil ha en tett oppfølging av 


virksomhetenes internkontrollarbeid frem mot andre tertial og vil da legge frem status for 


gjennomførte aktiviteter. 


 
3. Lover, forskrifter, rundskriv 
Kommuneloven, regnskapsloven, budsjett- og regnskapsforskrifter 
 
4. Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
Gjeldende budsjett og økonomiplan for perioden 2014-2017, jfr. KOM-073/13 
Investeringsplan 2014, jfr. FOR-013/14 
Delegasjonsreglement 
 
5. Innkomne uttalelser 
Ikke aktuelt 
 
6. Barn og unge 
Ikke aktuelt 
 
7. Naturmangfaldlova §8-12 
Ikke aktuelt 
 
8. Alternative løsninger med konsekvenser 







Tertialrapportene for drift, finans og investeringer kan tas til orientering eller ikke. Dersom 
den ikke tas til orientering bør organet vise til hvilke rapporteringskriteier eller –form som ikke 
er oppfylt.  
 
Vedrørende rådmannens forslag til budsjettendringer i drift og investeringer kan 
Formannskapet og Kommunestyret:  
a) Vedta rådmannens forslag om budsjettjusteringer  


b) Vedta delvis/noen av rådmannens forslag om budsjettjusteringer  


c) Vedta flere budsjettjusteringer utover rådmannens forslag  


d) Ikke vedta budsjettjusteringer  
 
Det er gitt forslag til budsjettendringer der det allerede i dag kan fastsettes noenlunde reelle 
besparelser og reelle og konkrete merkostnader som det ikke er mulig å gjøre noe med. 
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 vil lettere bli resultatet dersom budsjettjusteringer ikke foretas. En 
budsjettjustering gir virksomhetsledere fullmakt til å justere sin drift tilsvarende og skaper 
ryddige styringsforhold.  
 
 
9. Vurdering og konklusjon 
 
Rådmannen vurderer den økonomiske styringen på virksomhetene som god. De fleste 
virksomhetene har såpass stramme budsjettrammer at endringer i budsjettforutsetningene 
raskt slår ut i budsjettreserver eller merforbruk. Alle avviksprognoser bør ikke dekkes 
automatisk inn. Kommunen står fortsatt overfor en økonomisk utfordring med å finne 
budsjettmessig dekning til nye eller utvidede tiltak, samt løpende usikkerhet om overordnet 
inntektsbilde. 
 
Kommunestyret har ved tidligere budsjettbehandlinger bedt om at uforutsette inntekter settes 
av på disposisjonsfond. Formannskapet og kommunestyret må vurdere slik avsetning i 
forhold til eventuelle andre behov som har oppstått. 
 
De foreslåtte budsjettjusteringene er hovedsakelig foreslått med dekning i øvrige 
driftsforhold. Budsjettjusteringer for merforbruk der rådmannen anser at virksomhetsleder 
reelt sett har mulighet til selv å iverksette tiltak er avvist. Rådmannen oppfatter prognosene til 
å være nøkterne, men med sannsynlighet for økte tallstørrelser utover året. Det er derfor 
mulig at det vil fremkomme behov for ytterligere budsjettendringer ved neste 
tertialrapportering.  
 
Investeringene er justert grunnet ny informasjon om mulighetene for å gjennomføre tiltakene, 
tidsplan for og prioritering mellom prosjektene. Dette muliggjør at den manglende 
finanseringen meldt i sak FOR-013/14 og nytt investeringsvedtak i FOR-024/14 kan oppnås 
uten for høyt låneopptak. 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Kontrollutvalget i Strand  


Arkivkode : 212 


Saksnr. : 13/00232 


Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 30. april 2014 


 


 


 


Art   


Vedtak 
Kst. bud 


2013 
Forbruk 1. 


tertial % 


108000 Godtgjørelse politikere 85 000  11 577  13,6 % 


109900 Arbeidsgiveravgift 12 000  1 632  13,6 % 


110030 Abonnement tidsskrifter 4 900  400  8,2 % 


112000 Kontormateriell 4 400  
  115001 Kursmidler kontrollutvalget 16 800  
  116080 Km. Godtgjørelse 2 000  1 142  57,1 % 


116500 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 9 900  
  117001 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 2 000  
  119570 Kontingenter (FKT) 3 800  2 023  53,2 % 


137500 Kjøp konsulenttjenester fra andre 9 900  3 743  37,8 % 


 
Utgifter vedr. kontrollutvalget 146 900  20 517  14,0 % 


137500 Kontrollutvalgssekretariatet  142 187  48 000  33,8 % 


137500 Revisjonen  618 613  295 920  47,8 % 


142910 Mva kompensasjon full sats 
   172910 Mva kompensasjon full sats 
   


 
Budsjettramme kontroll og tilsyn  907 700  364 437  40,1 % 


     


 
Oversikt fra Rogaland Revisjon IKS 


   


 
Regnskapsrevisjon, attestasjoner mv. 374 400  148 680  39,7 % 


 
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll 244 213  147 240  60,3 % 


 
Sum Revisjonens oversikt 618 613  295 920  47,8 % 


 


 


 


 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 







