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Kontrollutvalet i Hå kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Liten sal i 3. etasje Hå rådhus 
Dato: 15.06.2016 
Tidspunkt: Kl. 12.00 
Møtenr: 3 / 2016 

 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
16/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 20.04.2016 
17/16 Orientering om kommunens tertialrapport pr. 30.04.02016 
18/16 Rapport forvaltningsrevisjon - Vedlikehald av kommunale bygg 
19/16 Bestilling av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon - IVAR IKS 

20/16 
Oppsummering av møtet med politikarane - innspel til plan for 
forvaltningsrevisjon 

21/16 Plan for invitasjon av kommunale leiarar til å orientera for kontrollutvalet 
22/16 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 30.04.2016 
23/16 Statusoversikt juni 2016 
24/16 Ny plan for forvaltningsrevisjon - oppsummering og prioritering av prosjekter 

 

Referatsaker/meldingar 
Periode: 20.04.2016 - 15.06.2016 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

2/16 16/00202-1 Vedtak i representantskapet for Rogaland Revisjon IKS 

 

Vennlegast meld eventuelt forfall snarast på telefon 51 33 65 90 evt. 414 46 180 eller på e-

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

Ved forfall blir varamedlemmer kalla inn særskilt. Medlemmer som meiner seg inhabile, må 

gje melding om dette slik at varamedlem kan vert kalla inn. 

Evt. saker merket (Unnateke offentleggjering i medhald av off. l.) sendes bare til 

medlemmer/varamedlemmer. 

 

 

Hå, 09.06.2016 

 

 

Hand Obrestad 

Leder av kontrollutvalet Per Kåre Vatland 

 Sekretariatet 

Oversikt over medlemmer  

  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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16/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.04.2016 

 
Arkivsak-dok.  16/00201-6 

Arkivkode.  033  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 15.06.2016 16/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollen frå møtet 20. april  2016 vart lagd fram for kontrollutvalet til formell godkjenning, 

sjå vedlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå godkjenner protokollen frå møtet den 20.04.2016 
 

 

 

 

SANDNES, 09.06.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kontrollutvalet i Hå 20.april 2016 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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17/16 Orientering om kommunens tertialrapport pr 
30.04.02016 
 
Arkivsak-dok.  16/00335-1 

Arkivkode.  212  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 15.06.2016 17/16 

 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet er ikkje med i sjølve behandlinga av tertialrapportene i løpet av året. Men 

kontrollutvalet har ansvar for å ha tilsyn med den kommunale forvaltninga, og får difor 

økonomirapportane framlagd til orientering. 

Kontrollutvalet skal i dessutan i følgje kontrollutvalsføreskrifta § 7 gje ei uttale til kommune-

styret om årsrekneskapen. For at kontrollutvalet skal ha eit betre grunnlag for å kunne uttale 

seg, er det viktig at dei fylgjer med på rapportane i løpet av året. 

Saksutgreiing  
Vedlagt fylgjer tertialrapporten pr. 30.04.2016. Me viser til denne. 

Sekretariatet har avtala med rådmann og økonomisjef at dei skal orientere om tertialrapporten 

pr. 30.04.2016.  

Kontrollutvalet skal ikkje behandla tertialrekneskapen, men tar framlegget til orientering. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå tek økonomisjefen sin gjennomgang av rekneskapen pr. 
30.04.2016 til orientering.  

 

 

SANDNES, 03.05.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Tertialrapport 1 - 2016 - Hå kommune 

Rådmannens saksframlegg til Tertialrapport 1 - 2016 - Hå kommune 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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18/16 Rapport forvaltningsrevisjon - Vedlikehald av 

kommunale bygg 
 
Arkivsak-dok.  15/00038-6 

Arkivkode.  217  

Saksbehandlar. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 15.06.2016 18/16 

 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet bestilte forvaltningsrevisjonen Vedlikehald kommunale bygg i møte den 

02.09.2015. Formålet med prosjektet har vært: «Prosjektet skal vurdere hvordan kommunen 

arbeider for å forvalte, drive og vedlikeholde sin realkapital (bygg), og angi konsekvenser for 

kommuneøkonomien og brukerne av utsatt vedlikehold.» 

Ut frå dette vedtok kontrollutvalet å sjå nærmare på følgjande problemstillingar: 

 Hvordan har utviklingen i vedlikeholdsomfanget vært, og hvor stort er det eventuelle 

etterslepet?  

 Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å kartlegge og dokumentere vedlikeholds-

behovet, og hvordan blir prioriteringer foretatt?  

 Hvordan arbeider kommunen for å forvalte sin realkapital på kort og lang sikt gjennom 

forebyggende aktiviteter, ordinært og ekstraordinært vedlikehold, og rehabiliteringer?  

o Hvordan organiseres arbeidet, og hvor store ressurser anvendes?  

o Hvilken internkontroll og hvilke systemer har kommunen for å følge opp eiendoms-

forvaltningen?  

 Hvilke konsekvenser har utsatt vedlikehold for kommunens økonomi og for brukerne? F.eks. 

mht. inneklima, energiforbruk, renhold og slitasje, midlertidige løsninger, forringelsen av 

tjenesteyting/ produksjon mv.  

Då kontrollutvalet behandla rapporten i september 2015 vedtok dei fyljande tillegg til 

bestillinga: «Kontrollutvalet ynskjer at revisjonen vel ut nokon bygg innan skule, barnehage 

og helse. Utvalet ynskjer at revisjonen vel ut både gamle og nye bygg.» 

Saksutgreiing 
Kontrollutvalet har mottatt rapport frå den gjennomførte forvaltningsrevisjonen som nå vert 

lagd fram til behandling i kontrollutvalet, med innstilling til kommunestyret. 

Rapporten byggjer på dokumentanalyse, intervju med eigedomssjef og avdelingsleiar drift og 

vedlikehald. Vidare har revisor intervjua styra og verneombod i to barnehagar, rektor og 

verneombod på to skular og leiar og veneombod på ei sjukeheim. Revisor har vidare send ein 

spørjeundersøking blant brukarane, leiarar og verneombod, av alle kommunale bygg i Hå 

kommune, i alt 50 personar, kor 26 har svara (svarprosent 52 %). Det er og lagd til grunn 

erfaringar frå andre tidlegare prosjekt. 

I rapporten kommer det fram følgjande funn: 
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Rapporten viser at Hå kommunen pr. mai 2016, ikkje har ein samla oversikt over kor stor 

bygningsmasse kommunen har. Men i fylje kommunen sin rekneskap er bygga kommune har 

bokført med ein verdi på 1,3 milliardar kr Kommunen har heller ikkje ein oversikt over kor 

stort behovet for vedlikehald er.  

Rapporten visar at utgifter til vedlikehald auka i perioden frå 2011 til 2013, men vart redusert 

i 2014 og  2015. I 2015 var utgiftene redusert med ca. 1 mill. kr frå 2014.   

KOSTRA-tal for utgifter til vedlikehald pr. kvm. syner at kommunen i 2011 til 2013 brukte 

75 kr pr. kvm, medan dei i 2014 vart redusert til 65 kr pr. kvm. Reduksjonen skuldas i fylgje 

revisor at utgiftene er redusert samstundes som bygningsmassen har auka. Ut frå dette syner 

rapporten at vedlikehaldsetterslepet vil auke med 3,5 mill. kr pr. år ved 30 års levetid og 10,5 

mill. kr pr. år ved 60 års levetid.  

Fram til juli 2014 var forvaltning drift og vedlikehald lagd til den einskilde etat. Men frå juli 

2014 er dette samla i nyopprette eigedomsavdeling. Avdeling for drift og vedlikehald har 

ansvar for at alle bustadar og institusjonar fungerer og vert vedlikehalde.  

Kommunen har teke i bruk eit internkontrollsystem kor dei  i januar 2014 starta med å 

registrere bygga kommune eig.. Systemet vart teke i bruk hausten 2015, og i januar 2016 er 

ein ferdig med å registrere tilstanden til kommune sine barnehagar og skular. Ein skal no i 

gang med å registrere bygg innan helse. Manglar og feil vert prisa i samråd med fagpersonell. 

Dette gjer at ein kan få berekna totalt vedlikehaldsetterslep. Ved å ta i bruk dette systemet har 

kommunen lagt til rette for ein meir heilskapleg vedlikehaldsstrategi og grunnlag for å 

prioritere vedlikehald ut frå ressursane ein har til rådvelde.   

Når det gjeld konsekvensar av manglande vedlikehald nemner rapporten at ut frå spørje-

undersøkinga er ekstrakostnader til reinhald, strøm og andre driftskostnader er den hyppigaste 

opplevde konsekvensen av mangelfult vedlikehald. Undersøkinga viser og ar Dårleg 

inneklima, fuktproblem og vanskar med oppvarming og er blant dei hyppigaste opplevde 

konsekvensane. På Vigrestad barneskule vart tilhøva ved et tak ute, omtala slik: «Her kan det 

dette ned småsteiner, jeg håper noe skjer før noen blir skadet». 

Oppsummert anbefaler revisor følgjande: 

1. Snarlig fullfører registreringen av kommunens bygg i IK-Bygg, samt foretar årlige 

oppdateringer slik at kommunen kan dra nytte av systemet så snart som mulig.  

2. Bruker IK-Bygg aktivt for å utarbeide planer og vedta prioriteringer. Oppdatert og 

relevant informasjon om bygningsmassen vil sette kommunale beslutningstakere på 

politisk og administrativt nivå i stand til å prioritere nødvendig verdibevarende 

vedlikehold. Det er viktig å presenterer vedlikeholdsbehovet for de folkevalgte, slik at 

man styrker politisk forankring, kommunikasjon, og felles forståelse for vedlikeholds-

behov og vedlikeholdsarbeid.  

3. Forsikrer seg om at plan for vedlikehold basert på opplysningene i IK-Bygg blir 

kommuniseres internt. Dette vil sikre forankring og forståelse internt for at dette 

arbeidet er av betydning. Det er også viktig å kommunisere fremtidige tiltak for å 

forhindre usikkerhet i etatene.  

4. Utarbeider årlige oversikter over kostnader til drift og vedlikehold for hvert bygg i 

henhold til Kontoplan i NS 3454. Slike opplysninger gir mulighet for å følge 

utviklingen av bygget over tid, sammenligning mellom bygg og mot andre forvaltere, 

samt for avdekking av kostnadskrevende avvik og potensial for effektivisering.  
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5. Avklarer hvordan vernerunder skal gjennomføres, for å involvere verneombudene i 

kartlegging av vedlikeholdsbehov.  

For utfyllande opplysningar og kommentarar vises det til rapporten. 

I tråd med revisjonsføreskrifta har rådmannen fått anledning til å uttale seg om rapporten.  

Rådmannen skriv føljande: «I punkt 3.4.2 Utvikling, siden 2009, viser 

forvaltningsrevisjonsrapporten i figur 13 til utviklingen innenfor dette området fra 2009 til 

2016. På alle de seks indikatorene har Hå kommune hatt en positiv utvikling og forbedret seg 

betydelig.  

Hå kommune vil fortsette det gode arbeidet med å sikre forvaltning av våre bygg og bevare 

verdier basert på de anbefalinger som revisjonen har gitt oss i rapporten.» 

Føreskrifta pålegg kontrollutvalet å sjå til at kommunestyret sitt vedtak knytt til gjennomført 

forvaltningsrevisjon vert følgd opp av rådmannen. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding på 

oppfølging av kommunestyret sitt vedtak ca. 6 månader etter kommunestyret si behandling. 

Når kontrollutvalet har behandla sak om oppfølging av rapporten, vert  saka send vidare 

kommunestyret til orientering. 

I medhald til Forskrift om kontrollutval § 22 fremmer kontrollutvalet si innstilling direkte til 

Kommunestyret.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET I HÅ TIL Å 
FATTE FØLGJANDE VEDTAK: 
 
Kommunestyret i Hå tek forvaltningsrevisjonen Vedlikehald av kommunale 
bygningar til orientering.  

Rapporten vidaresendes rådmannen for oppfølging av rapportens 
konklusjonar og anbefalingar.  

Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om 
korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt 
vedtak.  

 

 

 

SANDNES, 03.06.2016 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

Vedlegg:  

RR Hå 2016 – Vedlikehold av kommunale bygninger 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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19/16 Bestilling av selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon - IVAR IKS 
 
Arkivsak-dok.  16/00326-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandlar. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 15.06.2016 19/16 

 

 

Bakgrunn: 
IVAR IKS er eit interkommunalt selskap som er eigd av 13 kommunar på Nord-Jæren og i 

Ryfylke. Dei største eigarane er Sandnes (21,9%) og Stavanger (39,9%). Det er tradisjon for 

at når selskapskontroll er initiert av ein av eigarkommunane, vert dei andre eigarane med på 

prosjektet slik at kostnadene vert fordelt. Prosjektet er denne gangen initiert av kontrollutvalet 

i Sandnes. 

Saksutgreiing: 
Revisor foreslår i det vedlagte utkastet til prosjektmandat at formålet med prosjektet er «å 

gjennomføra kontroll med forvaltninga av eigarinteressene i IVAR IKS (eigarskapskontroll), 

og ei analyse av utvalde forhold knytt til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon)». 

Revisor føreslår å sjå nærare på desse problemstillingane: 

1. Er det en tilfredsstillende styring av selskapet?  

2. Følger selskapet opp eierstrategien til eierkommunene?  

3. Hvor kostnadseffektivt drives selskapet, f.eks. sett i forhold til lignende selskaper?  

4. Hvilke risikovurderinger blir gjort før større investeringer og deltagelse i andre 

selskaper?  

5. Blir selvkostreglene for tjenestene ivaretatt av selskapet?  

6. Er det et tilfredsstillende skille mellom selvkostdelen og næringsdelen?  

7. Hvordan følger selskapet opp datterselskaper og tilknyttede selskaper?1  

a. Eieroppfølgingen  

b. Risikovurderinger  

c. Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter)  

8. Hvordan praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser2 og offentlighet?  

9. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?  

10. Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?  

Slik prosjektmandatet nå ligg føre er det kostnadsrekna til totalt 550 timer. Dersom alle 

eigarkommunane deltar i prosjektet, vil Hå kommunes del av prosjektet vera på 33 timar. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 
IVAR IKS i samarbeid med andre eigarar i tråd med det utkastet til 
prosjektmandat som ligg føre.  

 

 

SANDNES, 26.04.2016 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

Vedlegg:  

IVAR IKS (mandat utkast)  
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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20/16 Oppsummering av møtet med politikarane - 

innspel til plan for forvaltningsrevisjon 
 
Arkivsak-dok.  16/00207-10 

Arkivkode.  144  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 15.06.2016 20/16 

 

 

Bakgrunn 
Den 12. mai hadde kontrollutvalet møte med politiske leiare for å få innspel til ny plan for 

forvaltningsrevisjon.  

Saksutgreiing 
Av referatet går det fram kven som møtte av dei politiske leiarane. I referatet har òg ei 

oppsummering av dei punkta som vart føreslegne, sjå vedlegget.  

I denne saka vert det det berre lagd opp til ei formell godkjenning av referatet frå møte med 

politikarane. Innspela frå politikarane saman med innspel frå administrasjonen, og andre 

innspel kontrollutvalet mottar, vert utgangspunktet for dei prioriteringane kontrollutvalet skal 

gjere når dei lagar planen for forvaltningsrevisjon.  

 

 

 

FORSLG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet tek førebels innkomne innspel frå politikarane til orientering.  

De mottekne forslaga vil saman med andre innspel, danne grunnlaget for 
kontrollutvalet sine prioriteringar i den nye Plan for forvaltningsrevisjon.  

 

 

SANDNES, 09.05.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Møte med politikarane 12. mai 2016 - Innspel til plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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21/16 Plan for invitasjon av kommunale leiarar til å 

orientera for kontrollutvalet 
 
Arkivsak-dok.  16/00203-3 

Arkivkode.  030  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 15.06.2016 21/16 

 

 

Bakgrunn: 

Som eit ledd i si tilsynsverksemd, vert det føreslått at kontrollutvalet lager ein plan for 

invitasjon av kommunale leiarar for å orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og 

ansvarsområde. 

Saksutgreiing: 
Aktuelle leiarar kan vera: 

 Rådmannen 

 Økonomisjefen 

 Personal- og organisasjonssjef 

 Kommunalsjef opplæring og kultur 

 Kommunalsjef helse og sosiale saker 

 Kommunalsjef tekniske saker og næring 

Sekretariatet foreslår at ein av desse vert invitert til kvar sitt møte framover. Sekretariatet 

føreslår at kontrollutvalet startar med å invitera rådmannen til møtet den 7. september. 

Invitasjonane kan i utgangspunktet sendast i den rekkefølga dei står over. Sekretariatet bør få 

fullmakt til å invitera neste på lista dersom det ikkje passer for den som vert invitert.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet ønskjer å invitera kommunale leiarar til møta framover for å 
orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og ansvarsområde. Kontrollutvalet 
startar med å invitere rådmannen til møtet 7. september 2016. 

Sekretariatet gis fullmakt til å invitera andre på lista dersom den som står 
for tur ikkje har anledning til å møta. 

 

 

SANDNES, 28.04.2016 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

    

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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22/16 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 30.04.2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00213-9 

Arkivkode.  212  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 15.06.2016 22/16 
 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet er i føreskrifta pålagd å lage budsjett for arbeidet med kontroll og tilsyn i 

kommunen. Difor må og kontrollutvalet fylgje med på regnskapet for sitt område gjennom 

året. Denne oppfylginga skjer kvart tertial som elles i kommunen. Den framlagde oversikten 

byggjer på opplysningar frå kommunerekneskapen, samt opplysningar frå revisor og 

sekretariatet.  

Saksutgreiing 
Oversikta viser eit samla forbruk på 406.988,- for fyste tertial 2016, som utgjer 36,5% av 

årsbudsjettet.  

Når det gjeld utgifter til kontrollutvalet er det brukt 31,3 % av budsjettet. Sjølv om nokre av 

postane syner et høgt forbruk (kursutgifter og kontingenter), er dette likevil normalt, og 

utvalet vil halde budsjettet.  

Utgifter til sekretariatet utgjer 32,9 %. Utgiftene er i tråd med faktura frå sekretariatet. På 

årsbasis vert utgiftene som budsjettert.  

Utgifter til revisjon utgjer ca. 40% av budsjett, dette er utgifter t.o.m. mars. Revisor 

kommenterer tala slik: «I regnskapsrevisjonen er årsoppgjørsrevisjon 2015 gjennomført og 

interimsrevisjonen for 2016 påbegynt. Det er utført attestasjon av mva‐kompensasjonen for to 

terminer. Av særattestasjoner kan nevnes bekreftelse av tilskudd til ressurskrevende brukere og 

antall psykisk utviklingshemmede, som er de mest tidkrevende. Innen forvaltningsrevisjon er 

overordnet analyse levert, mens revisjon av vedlikehold og skole var under arbeid.» 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå tek rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 30.04.2016 til 
orientering.  

 

 

SANDNES, 09.06.2016 
 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  

Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 30.04.2016 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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23/16 Statusoversikt juni 2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00292-8 

Arkivkode.  217  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 15.06.2016 23/16 
 

 

Bakgrunn 
Statusoversikten er kontrollutvalet sitt verktøy til å fylgje saker som går over fleire møter. 

Dette gjeld forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som vert fylgt frå dei vert bestilt og 

til dei er endeleg følgde opp. Men òg andre type saker som krev oppfølging kan takast med i 

oversikta. 

Oversikta vert oppdatert til kvart møte. 

Saksutgreiing 
Målet med saka er å gje kontrollutvalet ei oppdatert oversikt over status på dei ulike sakene, 

så lenge dei er under behandling. Men oversikta er òg laga slik at den viser kva saker utvalet 

har arbeidd med i perioden. 

Under denne saka kan kontrollutvalet òg ta opp spørsmål i tilknyting til sakene. Det vert òg 

lagt opp til at revisor under denne saka kan gje utvalet orientering om status på prosjekt dei 

arbeider med, og avklare endringar om dette er nødvendig. 

I oversikta er det lagt opp til at rapportane som er bestilt, vert levert i 2016, så langt dette let 

seg gjere innanfor budsjettet.  

Endringar til dette møtet: 

 Rapport forvaltningsrevisjon vedlikehald av kommunale bygg vert behandla i dette møtet  

 Revisor har sett dato for når rapporten vert ferdig 

 Bestilling av selskapskontroll i IVAR IKS vert lagd fram for kontrollutvalet i dette møtet. 

 Det er no sett dato for oppfølging av Selskapskontrollen i Lyse AS, oppfølging i neste møte. 

 Forvaltningsrevisjonen Jordvern er avslutta  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå tek statusoversikt juni 2016 til orientering.  
 

 

SANDNES, 09.06.2016 
 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt over kontrollutvalet sine saker juni 2016 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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24/16 Ny plan for forvaltningsrevisjon - oppsummering 

og prioritering av prosjekter 
 
Arkivsak-dok.  16/00207-15 

Arkivkode.  144  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 15.06.2016 24/16 

 

 

Bakgrunn 
Som eit ledd i arbeidet med å prioritere prosjekt som skal inn i den nye Plan for forvaltnings-

revisjon for inneverande periode, har kontrollutvalet i Hå gjennomført samtalar med politisk 

og administrativ leiing i kommunen. Her har kontrollutvalet fått innspel til aktuelle prosjekt 

for utarbeiding av ny plan for forvaltningsrevisjon. Alle innspela er samla i eit eige dokument, 

sjå vedlegg 2.  

Kontrollutvalet har òg fått utarbeidd ei overordna analyse, sjå vedlegg 1. Utarbeiding av 

denne analysen er lovpålagt. Dette dokumentet vil kontrollutvalet kome tilbake til i det vidare 

arbeidet med prioriteringar og utarbeiding av den endelege planen.  

Det neste steget i prosessen er å summere opp innspela og starte på prioriteringane av dei 

prosjekta som er komne fram i prosessen.  

Saksutgreiing 
Før kontrollutvalet tar til med oppsummering og prioritering blant innkomne innspel, må 

utvalet tenke gjennom om dei har eigne innspel dei og vil ha med i den vidare prosessen. 

Kontrollutvalet kan og spørje revisor og sekretariat om dei ser områder som kan vere naturleg 

å føye til utover det som allereie er kome fram.  

Kontrollutvalet kan så starte prosessen med å prioritere kva prosjekt som skal leggjast inn i 

planen i første runde. Her må kontrollutvalet gjere seg opp ei eiga meining om kor sannsynleg 

det er at ei uynskt hending på aktuelle område kan oppstå (vurdering av risiko), Vidare må 

kontrollutvalet vurdere kor stor konsekvens ei uynskt hending kan få (vurdere kor vesentleg ei 

slik hending vere). Ut frå den vurderinga kontrollutvalet gjer, vil utvalet kome fram til kva dei 

vil prioritere i planen. Sekretariatet tar med ei eiga matrise (vedlegg 3) som kontrollutvalet 

bruker i samband med denne prioriteringa.  

Kontrollutvalet har budsjettramme til å gjennomføre ein forvaltningsrevisjon i året. Det 

inneberer at utvalet i planperioden kan gjennomføre ca. fire forvaltningsrevisjonar. Det kan 

vere lurt å prioritere nokre fleire prosjekt, då det kan skje endringar undervegs som gjer at eit 

prosjekt ikkje er aktuelt lenger, mens eit anna kan vere meir aktuelt.  

Planen skal gjelde i ein fireårsperiode frå slutten av 2016 fram til ny plan er ferdig mot slutten 

av 2020. Dette er ein lang periode, og planen bør difor vurderast på ny minimum ein gong i 

perioden. Kor omfattande ei slik rullering skal vere er det naturleg å ta stilling til på det 

tidspunktet der det er aktuelt å gjennomføre rullering av planen. 
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For å prosessen med ei slik rullering av planen smidigare, opnar regelverket for at kontroll-

utvalet kan be kommunestyret delegere myndighet slik at utvalet kan gjere oppdateringane 

sjølv. Kontrollutvalet sendar då melding til kommunestyret om endringane som er gjort. I den 

vedlagte skissa til plan, vedlegg 4, er dette innarbeidd. 

Kontrollutvalet bør bruke tid på prioriteringsprosessen, gjerne eit par møter om naudsynt. For 

at kontrollutvalet skal hugse kva dei gjorde i førre møte, vil sekretariatet ta bilete av matrisen 

med dei føreslåtte prioriteringane. Denne vil medlemmene få tilsend etter møtet. Dette vil 

gjere det lettare å ta opp att diskusjon om prioriteringane i neste møtet.  

Det vert lagt opp til at kontrollutvalet på møtet i september sluttfører planarbeidet og sender 

planen over til kommunestyret for endeleg vedtak.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere planen med prioriteringane som 
utvalet kom fram til i dette møtet samt oppdatere oversikta over innkomne 
innspel. 

Kontrollutvalet vil i neste møte vurdere prioriteringane som vart gjort i dette 
møtet og tar sikte på å sluttføre arbeidet med planen og fatte endeleg vedtak 
i det møtet.  

 

 

 

 

SANDNES, 09.06.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Overordna analyse - Hå 

Innkomne innspel til plan for forvaltningsrevisjon 

Skisse plan forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 

Matrise for prioritering av innspel til plan for forvaltningsrevisjon (konsekvensanalyse)  
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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2/16 Vedtak i representantskapet for Rogaland Revisjon IKS 
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Saksliste 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Kontrollutvalet i Hå 
 


Arkivkode : 212 


Saksnr. : 16/00213 


Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 30.04.2016 


 


 


 
Ansvar 101:  Politisk sekretariat/ 
Teneste 1100: Revisjon og kontrollutval 


Vedtak 
Kst. 


Forbruk 
30.04.16 % 


Forbruk 
30.04.15 


Godtgjersle styrer, råd, utval 153 000  45 291  29,6 % 49 264  


Tapt arbeidsforteneste 15 000  1 398  9,3 % 
 Arbeidsgjevaravgift 22 500  6 583  29,3 % 6 946  


Faglitteratur, tidsskrift og aviser 6 000  2 000  33,3 % 2 000  


Andre kursutgifter 50 000  39 636  79,3 % 
 Bilgodtgjersle 5 800  


   Reiseutlegg 
    Kontingenter 4 500  4 200  93,3 % 4 000  


Konsulentutgifter 60 000  
   


Sum kontrollutvalet 316 800  99 108  31,3 % 62 210  


Kjøp av tenester interkommunalt (sekretariatet) 155 000  51 000  32,9 % 50 000  


Kjøp frå IKS der kommunen sjølv er deltakar (revisjon) 642 200  256 880  40,0 % 225 701  


Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 214 300  77 569  36,2 % 75 855  


Komp. Moms, påløpt i driftsregnskapet -214 300  -77 569  36,2 % -75 855  


Sum utgifter til kontroll og tilsyn 1 114 000  406 988  36,5 % 337 911  


     


 


Vedtak 
KSt. 


Forbruk 
30.04.16 % 


Forbruk 
30.04.15 


Oversikt frå Rogaland Revisjon IKS 
    Regnskapsrevisjon, attestasjonar mv. 376 200  159 980  42,5 % 133 200  


Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. 266 000  178 980  67,3 % 131 350  


Sum Revisjonens oversikt 642 200  338 960  52,8 % 264 550  


 


 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 Kontrollutvalet i Hå 
 


Arkivkode : 144 


Saksnr. : 16/00207 


Innkomne innspel til plan for forvaltningsrevisjon 


 


I førebuingane med å lage ny plan for forvaltningsrevisjon har kontrollutvalet i Hå harr 


samtalar med både den politiske og administrative leiinga i kommunen Målet for samtalane 


var å få innspel til planen. I dette notatet har sekretariatet samla desse innspela i eit dokument.  


Notatet vert oppdatert med dei innspela kontrollutvalet sjølv kommer med når dei gjer sine 


vurderingar. Eventuelle innspel som reisor og sekretariatet kjem med, vil og verte lagde inn. 


Innspel frå den politiske leiinga 
1. Helse og sosial. Sparer pengar (brukar mindre enn budsjett) – Får brukarane dei 


tenestene dei har krav på, og har tenestene kommunen leverer den kvalitet den skal ha. 


2. Går ein vidare på fyste punktet: Har kommunen den fagkompetanse den treng på alle 


områda: Helse, Oppvekst (skule, barehage mm.) Teknisk.  


3. Kommunen fekk kritikk frå Fylkesmannen m.o.t. skule, på grunn av resultat Er det så 


galt som fylkesmannen seier. Kor trykker skoen – sjå på ressursbruk og kompetanse i 


skulen.  


4. Korleis er kommunens system for tilbakemeldingar på skriftlege spørsmål til 


kommunen. Svarar ein innsendaren og skjer dette innan rimeleg tid. (Vurdering i høve 


til fristar i lovverket, - (fristar i forvaltningslova eller særlover). 


5. Barnehage i Hå skårar lågt på kommunebarometeret. Ein er klar over at ei årsak kan er 


mangel på pedagogar. kommunen har teke grep for å heve kompetanse men dette tek 


tid.  


6. Helse tenke framover. Korleis sikre gode tenester til innbyggjarane, rett samansetning 


av tenester og bygge kompetanse  


Innspel frå administrasjonen 
1. Generelle risikopunkter kommunen er arbeider med: 


a. Innføre målstyring  


b. Fokus på innkjøp  


c. Etikk 


d. Spesialundervisning – grøt i kommunebarometeret 


e. Mindreårige flyktningar – desse er plassert i heimar med avtale 


f. Økonomisk hjelp til sjølvhjelp. Sidan Hå kommune er vertskommune, er tala i 


KOSTRA «unormale» samanlikna med andre kommunar. 


g. Planleggingskompetanse – kommunen slit med å rekruttere fagfolk på dette 


området.  


2. Rådmannen sine forslag  


a. Flyktningar – utfordringar med busetting og integrering 


b. Innkjøp – omfattande og komplisert regelverk  


c. Spesialundervisning/tilpassa opplæring – samanlikna med andre kommunar 


3. Områder som vart nemnde av kontrollutvalet i dialogen: 


a. Pleie og omsorg – rehabilitering 


b. Rusvern 


Innspel frå kontrollutvalet 
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Innspel frå revisor 
 


Innspel frå sekretariatet  
 


 


 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 
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1 INNLEDNING 


Forskrift om kontrollutvalg sier at kommunene skal utarbeide en plan for forvaltningsrevi-


sjon minst én gang i valgperioden. Den skal bygge på en overordnet analyse av risiko og ve-


sentlighet i kommunen. Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontroll-


utvalget å foreta endringer i planperioden. 


 


Planen skal baseres på en overordnet analyse av Hå kommunes virksomhet ut fra risiko- og 


vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de 


ulike sektorer og virksomheter. 


 


Gjennom analysen skal det samles nødvendig informasjon om det aktuelle området, identifi-


seres mulige avvik eller svakheter, og legges grunnlag for beslutningen om hvor det skal 


iverksettes forvaltningsrevisjon (systematiske vurderinger).  


 


 


Stavanger, 17.02.16  


Rogaland Revisjon IKS  


 


Cicel T. Aarrestad  


Revisjonsdirektør/statsaut.revisor  
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2 GJENNOMFØRING AV ANALYSEN 


Vi retter denne analysen inn mot hele kommunens organisasjon og tjenesteområder. Dette 


innebærer at tilnærmingen blir nokså omfattende. Samtidig er det et viktig poeng at den skal 


være på et overordnet nivå, slik at det vil være mange detaljer som ikke blir omtalt.  


 


På de neste sidene går vi nærmere inn på sentrale fagområder i Hå kommune. Tjenesteom-


rådene får egne små kapitler med en avsluttende oppsummering. Disse oppsummeringene 


vil ikke være balanserte i forhold til de presenterte dataene, men vil være rettet mot utford-


ringer og risikoområder innenfor fagområdet. 


 


Gjennomgangen ender opp i en risikoanalyse/utfordringsbilde, som for enkelthets skyld 


presenteres i neste kapittel.   


 


Det er ikke vår intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller altomfattende. Til 


det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig, og vår ressursramme for 


knapp. Hensikten er at den skal gi et relativt kort og oversiktlig bilde av noen av kommu-


nens nøkkelutfordringer. 


 


Sentrale kilder: 


 Tall fra KOSTRA 


 Årsmelding 2014 


 Kommuneplan 2014-2028  


 Handlings- og økonomiplan for 2015-2018 og 2016-2019 


 Arbeidssamling en halv dag med rådmannens ledergruppe 


 Rogaland Revisjons egne rapporter 


 Fylkesmannens tilsyn i kommunen 


 


 


Leserveiledning: Vi starter de aller fleste kapitlene med en talloversikt. Disse er i all hoved-


sak bygget opp på samme måte. Vi viser Hå kommunens utvikling langs sentrale styringspa-


rameter, fra 2012 til 2014.  I samme tabell sammenligner vi 2014-tallene med snitt-tall for 


kommunene i Rogaland og kommunegruppe syv. Kommunegruppe syv består av små 


kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, og middels frie disponible inn-


tekter. 


 


Ved å gjøre det på denne måten sikrer vi å sammenligne kommunen med andre kommuner, 


og med egen utvikling i et lengre tidsperspektiv. Innenfor noen tjenester er det mangelfulle 


data for fylkessnitt og snitt for kommunegruppe syv. I tilfeller det er mangelfulle data for 


kommunegruppen, erstattes denne med nabokommunen. I de tilfeller det er mangelfulle da-


ta for fylkessnitt, erstattes disse av landssnittet.  
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For å få oversiktlige og leservennlige tabeller har vi forkortet navnene på en del av KOSTRA-


indikatorene. De er imidlertid ikke forkortet mer enn at det skal være greit å forstå hva indi-


katoren betegner.  Et eksempel fra pleie og omsorg: Andel legemeldt sykefravær av totalt an-


tall kommunale årsverk i brukerrettet tjenester = Sykefravær. Andel timer spesialundervis-


ning av antall lærertimer totalt = Andel timer til spesialundervisning. 


 


Vi går ikke nærmere inn på mulige utfall av kommunereformen og eventuelle konsekvenser 


dette vil kunne ha for kommunal organisering og tjenestetilbud. Dersom Jæren kommune 


blir en realitet vil det kunne bli aktuelt å gjøre en egen risikovurdering knyttet til sammenslå-


ingen.   
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3 UTFORDRINGSBILDE - RISIKOANALYSE 


I denne delen presenterer vi vår risikoanalyse. Analysen er basert på den kommunespesi-


fikke gjennomgangen, men også på generelle trender og forhold som er felles for flere 


kommuner. De generelle forholdene er basert på sentrale tilbakemeldinger fra ledergruppe-


ne i våre atten kommuner, de øvrige nevnte datakildene, og erfaringer fra tidligere prosjek-


ter. Av plassmessige hensyn blir ikke alle de generelle trendene gjengitt i teksten under. 


Graden av alvor vil farges med rødt (høy risiko), gult (middels risiko) og grønt (lav risiko). 


Identifiserte tema med grønn risiko vil ikke tas med her, ettersom risikoen vurderes som lav. 


 


Vår risikoanalyse avviker noe fra tradisjonelle risikoanalyser, men vi følger i stor grad den 


samme logikken. Tradisjonelle risikoanalyser kretser rundt følgende spørsmål: Hva kan gå 


galt? Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer? Hvilke konsekvenser 


kan de uønskede hendelsene medføre? En uønsket hendelse kan for eksempel være fastsatte 


mål som ikke blir nådd eller brudd på regelverk. Disse spørsmålene er knyttet opp mot 


sannsynligheten for at hendelsen skjer og hvor stor konsekvensen er. 


 


Vårt fokus er imidlertid ikke bare rettet mot hva som kan gå galt eller at mål ikke blir 


nådd, men hva som vil være sentrale utfordringer for kommunene i årene fremover. Det 


betyr at når noe markeres med rødt så trenger det ikke bety at det står dårlig til i kommu-


nen på dette området, men at dette er en sentral utfordring innenfor et viktig område. For 


eksempel er det sannsynlig at de fleste kommunene vil oppleve reduserte skatteinntekter og 


økt behov for kommunale tjenester fra innbyggerne i årene fremover. Dette stiller kommu-


nene overfor økte krav til effektivisering og omstilling. Håndtering av den økte strømmen av 


asylsøkere og flyktninger vil sannsynligvis bli en annen nøkkelutfordring for kommunene.  


 


Risiko blir i vår gjennomgang i stor grad også knyttet opp til kommunens utvikling langs 


sentrale KOSTRA-indikatorer, der sammenligninger er viktige vurderingskriterier. Her ser vi 


etter endringer over en tid, eller tilfeller der kommunens tall avviker fra sammenlignbare 


kommuners tall. I noen tilfeller er det gitt hva som er standarden eller målet, i andre er det 


ikke gitt. Et eksempel på en indikator der målet er gitt er andel barn med tiltaksplan i barne-


vernet. Ettersom alle ifølge loven skal ha tiltaksplan, er full måloppnåelse at 100 prosent av 


barna har tiltaksplan. Et eksempel på en indikator der målet ikke er gitt, er størrelsen på an-


delen barn med hjelpetiltak i barnevernet eller antallet barn med spesialundervisning i sko-


len. En kan ikke ut fra tallene si noe sikkert om hvor stor andelen bør eller skal være, men 


det vil være naturlig å bruke sammenligninger som utgangspunkt for refleksjon og risiko-


vurdering.   


 


Det er viktig å understreke at risikovurderingene i matrisen er skjønnsmessige vurderinger 


basert på foreliggende informasjon og erfaringer, og at kontrollutvalget kan vurdere risikoen 


på en annen måte. Det er kontrollutvalget som skal vurdere og prioritere de ulike områdene, 


og avgjøre rekkefølgen for forvaltningsrevisjonsprosjekt i plan for forvaltningsrevisjon. 
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INNSPARING, OMSTILLING OG FORBEDRING 


 
 


Tema Risiko Kommentar


Effektivi-


sering/for-


enklinger


Dette er både et generelt og et kommunespesifikt 


risikopunkt, på litt lengre sikt. Den økonomiske 


situasjonen i kommuen er per i  dag god (netto 


driftsresultat 6,7 %), men vil  kunne endre seg en del i  


årene fremover.  Et eventuelt slikt prosjekt vil  kunne 


være aktuelt l itt frem i tid og ha ulike innretninger: En 


vil  kunne vurdere kommunens måloppnåelse mht. 


vedtatte nedskjæringer.  Men for mange kommuner vil  


en benchmarking med andre kommuner være av større 


interesse. En vil  kunne vurdere kommunens 


effektiviseringsprosess mot andre kommuner, for 


eksempel kommuner som har lykkes med dette eller 


som har lave utgifter innen sentrale kommunale 


tjenesteområder.  Flere kommuner har spilt inn dette 


temaet, og gir uttrykk for at det kunne vært interessant 


og nyttig å gå nærmere inn i denne tematikken. Vi 


anbefaler å velge ut en sektor om gangen for å sikre at 


prosjektet kommer tilstrekkelig dypt inn i materien, for 


eksempel skole, pleie og omsorg, helse og  sosial. 


Alternativt vil  det også være mulig å velge 


sektorovergripende forbedrings- og 


effektiviseringsprosjekter, og sammenligne disse.


Kvalitet i  


tjeneste


Dette kan enten være eget prosjekt eller som en del av 


det som skisseres over. Et sentralt spørsmål her  er er 


hvordan nedskjæringene påvirker tjenestekvaliteten? 


Og eventuelt brukerdialogen? (Se under)


Forvent-


ningsgap


Kvalitet i  kommunale tjenester er som regel et produkt 


av den objektive eller faktiske kvaliteten og den 


subjektive opplevde kvaliteten. Den subjektive 


kvaliteten består igjen av den enkeltes forventninger til  


tjenesten og den tjenesten som faktisk ytes (den 


objektive kvaliteten).


En strammere økonomisk 


situasjon i årene 


fremover, kombinert med 


velferdsgarantier og 


politiske løfter kan skape 


et betydelig gap mellom 


det innbyggernes 


forventninger til  


tjenestenivå og det 


kommunene faktisk 


klarer å innfri.


Innsparing, omstilling, forbedring
Årsak/trender Virkning


Omstill ing i  kommunen i 


årene fremover.


Kan ha negative 


konsekvenser for 


tjenestekvaliteten. 


I økonomiplanen for 


2016-2019 pekes det på 


at nye krav og rammer 


for kommunale tjenester 


gjør det nødvendig med 


omstill ing på alle nivå i  


organisasjonen. I l ikhet 


med mange andre kom-


muner i regionen er det 


sannsynlig at Hå vil  gå 


inn i en periode med økt 


arbeidsledighet. Dette vil  


redusere kommunens 


inntekter og økt behov for 


kommunale tjenester.


Omstill ing, og et større 


press på at kommunen 


skal drive enda mer 


effektivt og rasjonelt.


Velferdsgarantier og 


nasjonale og lokale 


politiske løfter skaper 


høye forventninger. 


Mange kommuner har i  


stor grad hatt økonomi 


til  å kunne innfri en god 


del av disse 


forventnignene. 
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Tema Risiko Kommentar


Mål-


styring


Dette markeres som gult ettersom det ikke er innført 


ennå. Dersom systemet innføres vil  det kunne være 


aktuelt med en evaluering et stykke ut i  perioden, etter 


at systemet har fått virket l itt.


Møtevirk-


somhet


Det ligger en stor effektiviserings- og motivasjons-


gevinst i  å få ti l  en bedre møtekultur. En del er så vant 


til  dårlig møtekultur at de sjelden tenker på at møter 


kan gjøres langt mer stimulerende og effektive. Relativt 


l ite forskning er gjort på feltet, og vi har heller ikke 


data på hvor utbredt dårlige og unødvendige møter er i  


våre eierkommuner.  Det handler ikke bare om antallet 


møter, men hvilke metoder og verktøy som kan bidra til  


bedre møtestruktur og samhandling.


Årsak/trender Virkning


Innsparing, omstilling, forbedring


Det tas sikte på å innføre 


et målstyringsstem i 


kommuen, sannsynligvis 


i  løpet av neste år.


På et tidspunkt vil  det 


kunne bli aktuelt å 


vurdere hvordan 


systemet fungerer,  om 


det brukes slik som en 


har tenkt, og effektene 


mht. styringen av 


kommunen.


Antallet møter har økt 


markant i  arbeidslivet de 


siste tiårene, både i 


offentlig og privat sektor. 


Det er ikke uvanlig at 


arbeidstakere går på 


flere møter daglig og 


tilbringer mye av 


arbeidsdagen i møter. 


Ledere bruker i  snitt godt 


over halvparten av sin 


tid i  møter.


Studier viser at nærmere 


halvparten av møtene 


oppleves som bortkastet 


av dem som deltar. Dår-


lige møter går dessuten 


utover motivasjonen til  


de ansatte, det gir 


dårligere resultater og 


fører ti l  flere møter og 


mer tidsbruk utenom 


møtene. Dårlig 


møtekultur er en stor, 


skjult kostnad både i 


offentlig og privat sektor. 
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ØVRIGE SEKTOROVERGRIPENDE OMRÅDER 


 
 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


Tema Risiko Kommentar


Innkjøp Dette er et generelt risikopunkt, og er både en 


kommunal og nasjonal utfordring.  Vår erfaring fra 


kommunesektoren tilsier for øvrig at innkjøpsområdet 


har risiko for feil  i  forbindelse med etterlevelsen av lov 


om offentlige anskaffelser. Dette gjelder særlig ved 


kjøp av tjenester. Det er ikke gjennomført 


forvaltningsrevisjon på feltet i  forrige valgperiode.


Etikk og 


varsling


Grunnen til  at dette likevel markeres med gult er at vi 


vet l ite om effektene av dette arbeidet, og det vil  kunne 


være aktuelt å se nærmere på hvordan de etiske 


retningslinjene følges, et stykke ut i  perioden.  


Rogaland Revisjon har gjennomført etikk- og varslings-


undersøkelser i  en rekke kommuner. Dette gir 


muligheter for sammenligning.


Statlige 


satsinger


Selv om satsingene kan ha mye positivt ved seg, griper 


de også inn i kommunens prioriteringer. Dette kan 


bidra til  å svekke det lokale handlings- og 


prioriteringsrommet. Et eventuelt prosjekt vil le kunne 


kartlagt omfanget av denne type prosjekter, hvilke 


forventninger som skapes og på hvilken måte det 


påvirker kommunens prioriteringer på kort og lengre 


sikt.


Sektorovergripende områder


Målet med lov om 


offentlige anskaffelser er 


å sikre likebehandling, 


forutberegnelighet og 


ikke-diskriminiering. 


Kommunene bruker store 


ressurser på innkjøp og 


anskaffelser, og risikoen 


for at kommunen ikke 


konkurranseeksponerer 


sine innkjøp, og dermed 


ikke bruker felleskapets 


midler på en kostnads-


effektiv måte, må anses 


som høy.


Det er nylig satt i  gang et 


arbeid med å revidere de 


etiske retningslinjene i 


Hå kommune. Utover i  


2016 skal det jobbes 


videre med innhold og 


retningslinjer. 


Økt oppmerksomhet 


omkring temaet vil  kunne 


bidra til  at ansatte får en 


sterkere etisk bevisshet, 


og vil  kunne bidra til  å 


redusere risikoen for 


misligheter og korrup-


sjon i kommunen


Et generelt innspill  fra 


noen kommuner er at det 


ofte lyses ut statlige 


satsinger der kom-


munene kan søke om 


midler for en begrenset 


tidsperiode, for eksempel 


i  tre år. Dette er i  utgangs-


punktet positivt, men det 


innebærer også en risko 


for kommunen.


Kommunen etablerer en 


tjeneste og et nivå på den-


ne tjenesten, og det er 


knyttet en rekke for-


ventinger til  tjenesten fra 


brukerne. Dette gjør at 


det blir en betydelig 


utford-ring å avslutte 


prosjektene.


Ulovlige direkte anskaf-


felser er å anse som et 


alvorlig brudd på regel-


verket. Konsekven-sen 


ved dette kan være 


overtredel-sesgebyr fra 


KOFA og erstatnings-


ansvar ovenfor leveran-


dørene. I ti l legg vil  det 


kunne redusere til l iten til  


kommunen. Konsekven-


sen ved mangelfull  eller 


uklar kunngjøring/kon-


kurransegrunnlag kan 


ofte være at konkurran-


sen må avlyses, og at det 


må betales erstatning


Årsak/Trender Virkning
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BARNEHAGE OG SKOLE 


 
 


BARNEVERN OG SOSIALE TJENESTER 


 
 


Tema Risiko Kommentar


Spesial-


under-


visning  og 


tilpasset 


opplæring


Det bør presiseres at andelen elever med 


spesialundervisning er lav i Hå sammenlignet med 


andre kommuner. Grunnen til at det likevel markeres 


med rødt er at det har vært en betydelig vekst i elever 


med spesialundervisning de siste årene. I et eventuelt 


prosjekt vil  det kunne bli aktuelt å se nærmere på 


årsakene til  veksten og  på  grenseoppgangen mellom 


spesialundervisning og tilpasset opplæring.  Sist gang 


det ble gjennomført forvaltningsrevisjon innen skole 


var i  2005


Tema Risiko Kommentar


Styrket 


barnehage


tilbud


Dette er relativt upløyd mark. Gjennom tidligere 


prosjekter innen sektoren er vi kjent med at 


kommunene organiserer dette ulikt mht. private og 


kommunale barnehager. I noen tilfeller har alle 


barnehagene tilgang til  et felles pedagogteam som står 


for styrkings-tiltakene, i  andre tilfeller må de private 


ordne dette selv


Årsaker/trender Virkning


Barnehage


Flere elever får spesial-


undervisning og Hå 


bruker stadig mer 


ressurser på dette


Kommunens ønske om at 


store deler av undervis-


ningen skal foregå innen-


for rammen av ordinær 


tilpasset undervisning, 


ser ut ti l  å være under 


press.           


Skole
Årsaker/trender Virkning


En mindre del av 


ressursene kommer det 


store flertallet av barn til  


gode. Vi vet l ite om 


omfanget av styrkings-


tiltakene, effekter av dem, 


type styrkingstiltak, 


kompetansen til  de som 


har ansvaret for 


ti ltakene, eller 


organiseringen av 


styrkingstiltakene.           


Relativt mange barne-


hagebarn får et styrket 


barnehagetilbud 


Tema Risiko Kommentar


Arbeids-


mengde og 


lovkrav


Kommunen har økt bemanningen til  saksbehandling. Vi 


vet ikke hvordan dette vil  slå ut for 2015. 


Tilbakemeldinger fra kommunen kan tyde på at det 


hefter en viss usikkerhet til  årsverktallene, ettersom 


3,5 årsverk er  finansiert av staten direkte, og at Hå 


kjøper de fleste tiltakstjenestene fra private aktører. 


Dette vil  sannsynligvis slå ut på årsverkinnsatsen, men 


vi har ikke gått dypere inn i dette.


Barnevern. 


Foster-


hjems-


godtgjørel


se


Dersom et slikt prosjekt vedtas er det av stor fordel at 


flere eierkommuner gjør det samme, slik at det blir en 


bred og solid kartlegging. Rogaland Revisjon har 


oversikter over de ulike fosterhjemmenes inntekter, 


som det kan bygges videre på i en eventuell for-


valtningsrevisjon. 


Barnevern


Det er store forskjeller 


mellom fosterhjemmenes 


lønns- og arbeidsvilkår 


og foreløpige observa-


sjoner tyder på at det 


ikke bare er barnas 


behov som bestemmer 


dette


Både fosterhjem og 


mange ansatte i  


barneverntjenestene 


opplever dette som 


urettferdig. Dette kan 


svekke rekruttering av 


fosterhjem, som det er 


stor knapphet på i 


regionen.


Årsaker/trender Virkning


Det er langt flere saker 


per saksbehandler i  Hå, 


sammenlignet med andre 


kommuner.


Det har vært en økning i 


andel undersøkelser som 


ikke er gjennomført innen 


tre måneder og en økning 


i barn uten tiltaksplan. 


relativt stor andel barn. 


Dette kan være symp-


tomer på en presset 


arbeidssituasjon
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HELSETJENESTER, RUS OG PSYKIATRI 


 
 


 
 


Tema Risiko Kommentar


Sosial/bo-


setting og 


inte-


grering av 


flyktninger


Dette er en utfordring som er felles for de fleste 


kommuner, og i Hå har kommunen nylig foretatt en 


evaluering av integreringsarbeidet. Denne skal det 


arbeides videre med framover. Dette markeres likevel 


med gult ettersom flere flyktninger fremover vil  kunne 


innebære en del utfordringer for kommunen. Det er av 


avgjørende betydning for kommunene å sette de 


nyankomne flyktningene og asylsøkerne i stand til  å ta 


økonomisk og sosialt ansvar for egne liv. Et eventuelt 


prosjekt vil  kunne bygge videre på kommunens egen 


evaluering, og kanskje være mest aktuelt en tid etter at 


flyktningene har ankommet. Aktuelle tema er mottak, 


økonomi, bosetting, opplæring, integrering i arbeidsliv 


og samfunn. Dersom det er vil je ti l  dette i  flere 


kontrollutvalg vil  det være mulig å ha flere slike 


prosjekter samtidig, der et mulig utgangspunkt vil  


kunne være god praksis på feltet. 


Sosiale 


tjenester/


NAV


Et eventuelt prosjekt vil  kunne være rettet inn mot hva 


kommunene gjør for at disse skal "snu i døra" fortest 


mulig. Et særskilt fokus vil  kunne være rettet mot unge 


sosialhjelpsmottakere, i  tråd med kommunens fokus 


på tidlig innsats. Det vil  også kunne være aktuelt å se 


nærmere på ansvarsdelingen og samhandlingen 


mellom kommune og stat, og  samhandlingen med 


andre relevante etater i  dette arbeidet


Sosiale tjenester
Årsaker/trender Virkning


Kommunen skal motta 


flere flyktninger i  årene 


fremover.


Dette vil  utfordre det 


kommunale mottaks-


apparatet og integrer-


ingsarbeidet og andre 


kommunale tjenester. 


Hå har en lav andel 


sosialhjelpsmottakere, 


men det er grunn til  å tro 


at andelen vil  øke, som 


en følge av økt arbeids-


ledighet


Dette øker kommunens 


sosialutgifter og 


reduserer kommunens 


inntektsgrunnlag


Tema Risiko Kommentar


Helse-


stasjons- 


og 


skolehelse-


tjenesten


Fra kommunen får vi opplyst at helsestasjons-


dekningen er blitt bedre, mens dekningsgraden for 


skolehelsetjenesten er noe lav. Sammen med andre 


kommunale tjenester som retter seg mot barn og unges 


helse, utgjør skolehelsetjenesten et viktig 


sikkerhetsnett for en sårbar pasientgruppe.                                                                       


Et eventuelt prosjekt vil  kunne vurdert kommunens 


tilbud opp mot nasjonale eller lokale føringer, og 


kartlagt organisering, behov, tilbud og samarbeid. 


Hå kommune har svært 


lave utgifter forbundet 


med forebyggende helse-


arbeid, dvs. helsestasjon- 


og skolehelsetjeneste.


Dette kan ha negative 


effekter på kommunens 


forebyggende arbeid 


overfor barn og unge i 


alderen 0-20 år. Men det 


kan selvsagt også tenkes 


at behovet ikke er større 


eller at kommunen har 


funnet en effektiv måte å 


organisere tjeneste-


tilbudet på.


Helsetjenester
Årsaker/trender Virkning


Tema Risiko Kommentar


Samhand-


lings-


reformen. 


Dersom dette innføres vil  det kunne være aktuelt å 


foreta en forvaltningsrevisjon etter at betalingsplikten 


for denne pasientgruppen har virket minst et halvt år. 


Markeres med gult ettersom det ikke er sikkert når 


dette innføres.


Rus og psykiatri
Årsaker/trender Virkning


I Stortingsmeldingen om 


fremtidens helsetjeneste  


foreslår regjeringen å 


innføre betalingsplikt for 


utskrivningsklare 


pasienter innen psykisk 


helse og rus, tidligst fra 


2017. 


Dette kunne bli en  ut-


fordring for kommunene. 


Blant annet vil  det bli 


utfordrende for kom-


munen å finne et egnet 


tilbud på kort varsel for 


denne pasientgruppen. 
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PLEIE OG OMSORG 


 
 


PLAN OG MILJØ 


 
 


 


Tema Risiko Kommentar


Økonomi. 


Hjelp til  


selvhjelp


Flere institusjonsplasser bryter med trenden i andre 


kommuner om å vri mer av ressursinnsatsen mot 


hjemmetjenestene, for å legge best mulig ti l  rette for at 


innbyggerne bor hjemme lengst mulig. Et eventuelt 


prosjekt kunne sett nærmere på hvilke ramme-


betingelser dette skaper for å satse forebyggende  slik 


at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.


Unge 


tjeneste-


mottakere


Denne brukergruppen består gjerne av unge eller 


middelaldrene som er avhengige av et offentlige 


hjelpetilbud. Det er kronisk syke, funksjonshemmede, 


psykisk utviklingshemmede, psykisk syke, 


rusavhengige eller andre med store hjelpebehov.I 


Stavanger kommune utvides satsingen på forebygging 


og hverdagsmestring til  også å gjelde de under 65 år. 


Siktemålet er å oppnå trygghet og selvstendighet. Og 


sentralt i  dette arbeidet er samhandling på tvers av 


enheter, for eksempel fysio- og ergo og 


hjemmetjenesten.


En stadig større del av 


pleie- og omsorgsmot-


takerne er under 67 år. I 


2014 var 42 prosent i  


denne brukergruppen i 


Hå.  


Hvordan påvirker dette 


det kommunale pleie- og 


omsorgstilbudet? Vi vet 


l ite om hvordan det 


kommunale tilbudet er 


innrettet mot denne 


brukergruppen, ressurs-


bruken, og på hvilken 


måte disse brukerne har 


andre behov enn eldre 


tjenestemottakere.


Pleie og omsorg
Årsaker/trender Virkning


Hå kommune har en 


relativt høy dekning av 


institusjonsplasser og 


andelen kommer til  å øke 


i årene fremover. 


Dette vil  kunne redusere 


mulighetene til  å nå 


målet i  kommuneplanen 


om å legge opp tjeneste-


tilbudet slik at de eldre 


kan bli boende hjemme 


lengst mulig. 


Tema Risiko Kommentar


Plan-


leggings-


kompe-


tanse


Klima- og 


miljøplan


Prosessutslipp fra 


landbruket står for ca. 65 


prosent av klimagass-


utslippet, forbrenning av 


naturgass for ca. 15 


prosent og mobil forbren-


ning for ca. 20 prosent. 


Kommuneplanen har som  


mål om å redusere 


klimagassutslippene, 


redusere energiforbruket 


bedre avfallshåndtering.


Spørsmålet er hvordan 


kommunen følger opp 


egen plan mht. 


konkretisering av mål og 


tiltak eller i  form av å 


måle effektene av 


tiltakene.  Et annet 


spørsmål er om det er 


samsvar mellom mål og 


tiltak


Det er en stor utfordring  


å få tak i  personer med 


planfaglig kompetanse. 


Dette gjelder både 


samfunnsplan, arealplan 


og byggesak. Det blir pekt 


på at det uteksamineres 


for få folk på landsbasis 


og at både kommuner, 


fylkeskommune og stat-


lige aktører konkurrerer 


om de samme folkene. 


Dette vil  kunne påvirke 


kommunens evne til  å 


håndtere planutford-


ringene kommunen står 


overfor, for eksempel i  


ti lknytning til  E39, 


dobbeltspor og 


sentrumsplaner. 


Plan og miljø
Årsaker/trender Virkning
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4 FUNN OG VURDERINGER 


DEMOGRAFISK UTVIKLING 


I tabellen under viser vi den demografiske utviklingen i Hå kommune, langs noen sentrale 


indikatorer. 


BEFOLKNINGSPROFIL  


 


 Hå har hatt en befolkningsvekst på hhv. 2,7 og 2,3 prosent de to siste årene.  


 Kommunen har en ung befolkning.  


 Det har også vært en nedgang i innbyggere i alderen 80+, og det er en lavere andel i 


denne gruppen i Hå enn i de andre kommunene. 


 Kommunen har de siste årene hatt en klar netto innflytting, i motsetning til kommu-


nene i kommunegruppe syv. 


 Det har vært lav arbeidsledighet i Hå de siste årene, men arbeidsledigheten har gått 


opp, og vil trolig øke i inneværende år og de kommende årene. På grunn av utford-


ringer i oljesektoren har arbeidsledigheten i fylket økt en del i 2015. Arbeidsmar-


kedsprognosene kan tyde på at dette vil fortsette å øke i tiden fremover.   


Tabell 1 – Demografisk utvikling – noen sentrale indikatorer (SSB, statistikkbanken) 


 


Hå 
2012 


 Hå 
2013 


 Hå 
2014 


KG 7 
2014 


Fylket 
2014 


Folkemengde 17635 18115 18528 .. .. 


Andel 1-5 år 8,5 8,5 8,3 6,4 7,1 


Andel 6-15 år 14,4 14,2 14 13,1 13,1 


Andel 16-18 år 4,4 4,4 4,5 4,1 4,1 


Andel 19-24 år 8,4 8,4 8,2 7,2 8,2 


Andel 25-66 år 52,3 52,6 52,8 54,8 54,8 


Andel 67-79 år 7 7,1 7,3 9,7 8 


Andel 80 år og over 3,4 3,3 3,2 3,7 3,5 


Andel uførepensjonister 16-66 år 7,2 7 7,4 9 7,1 


Innflytting per 1000 innbyggere 57,8 62,2 58 68,2 64,3 


Utflytting per 1000 innbyggere 46,3 45,1 45,2 59,7 56,9 


Samlet fruktbarhetstall 2 1,9 1,9 1,8 1,9 


Andel innvandrerbefolkning 12,9 14,2 15,1 12,7 16,6 


Andel av befolkningen som bor i tettsteder 73,4 75,5 76,1 75 85,8 


Gjsnitt reisetid til kommunesenteret i min 7,1 6,9 7 6,2 6,9 


Andel arbeidsledige 15-29 år 2 2,1 2,2 2,3 2,1 


Andel arbeidsledige 30-74 år 0,9 1,2 1,3 1,7 1,6 
Andel av bef 20 – 66 år som pendler ut av 
kommunen  38,5 38,1 37,8 49,2 36,3 


 







 


13 


 


BEFOLKNINGSFREMSKRIVNINGER  


I tabellen og figuren under illustrerer vi en fremskrivning av befolkningstallet i Hå kommu-


ne for de neste tolv årene. Dette er kommentert under figurene. Vi har delt inn perioden i fi-


reårssykluser.  


 


 


I figuren under ser vi nærmere på den prosentvise endringen innenfor hver aldersgruppe, 


der nullpunktet eller utgangspunktet er befolkningstallet for 2014. 


 


Figur 1 – Befolkningsfremskrivning fra 2014 til 2026 – prosentvis vekst i ulike kategorier2 


 


 


OPPSUMMERING  


De fire kommende årene vil antallet over åtti ligge nokså konstant, mens det blir færre nitti-


åringer. Den sterkeste veksten vil komme blant innbyggere i alderen 16-66 og 67-79 (begge 21 


prosent). Barn i barnehagealder vil øke med 10 prosent, mens barn i skolealder vil øke med 5 


prosent. 


 


                                                      
1 Vi har lagt til grunn middels vekst til grunn (Et av SSBs fremskrivningsalternativer). 
2 Vi har lagt til grunn middels vekst til grunn (Et av SSBs fremskrivningsalternativer). 
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Tabell 2 - Befolkningsfremskrivninger1 


Alder 2014 2018 2022 2026 


0-17 år 4946 5271 5746 6145 


18-49 år 8136 9050 9654 10251 


50-66 år 3159 3422 3693 3955 


67-79 år 1285 1550 1836 2046 


80-89 år 446 447 509 653 


90 år og eldre 143 125 122 123 
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De kommende 12 årene ser bildet litt annerledes ut: Det vil fremdeles være sterk vekst i befolk-


ningen mellom 16-79, men vi ser også at befolkningen over åtti øker kraftig (nesten 50 pro-


sent). Barn i skolealder vil få en moderat vekst, 15 prosent, mens barn i barnehagealder vil 


øke med nesten 30 prosent i dette tidsrommet. 


 


Dette indikerer på kort sikt at det vil være økt behov for barnehageplass, og mindre behov 


for pleie- og omsorgstjenester (i alle fall for de over åtti). På lengre sikt endrer imidlertid det-


te bildet seg.   


 


Sterk økning i innbyggere i arbeidsfør alder kombinert med høyere arbeidsledighet indikerer 


at behovet for sosiale tjenester vil øke i årene fremover. 


 


Litt mer enn hver syvende Håbu har innvandringsbakgrunn. Kommunene vil i årene som 


kommer bosette flere asylsøkere og Hå er intet unntak.  Antallet i 2014 var 25, mens antallet i 


2015 var 33 og det legges opp i utgangspunktet opp til å bosette 30 i 2016. Integrerings- og 


mangfoldsdirektoratet vil sannsynligvis anmode kommunene om å bosette flere flyktninger i 


tiden fremover. I Hå kommune er det dessuten et asylmottak, som høsten 2015 har plass til 


om lag 300 asylsøkere. Kommunens lovpålagte oppgaver overfor disse er: Primærhelsetje-


nester og oppgaver innen miljørettet helsevern, barneverntjenester og grunnskoleopplæring. 


 


En økning i antall asylsøkere og flyktninger vil kunne medføre økt behov for tjenester for-


bundet med mottak og integrering, samt et økt behov for andre kommunale tjenester. 


ØKONOMISK UTVIKLING 


F INANSIELLE NØKKELTALL 


I tabellen under viser vi vi kommunens økonomiske utvikling de tre siste årene. 


 


 


Kommunens økonomi har de senere år stabilisert seg på et høyt nivå. Netto driftsresultat 


har svingt mellom 5,8 og 8,1 prosent. Foreløpig netto driftsresultat for 2015 er på 6,7 prosent. 


Både brutto og netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter har i perioden gått ned, 


men ligger langt over Rogaland og landet forøvrig.  Netto driftsresultat viser det beløp som 


Tabell 3 – Finansielle nøkkeltall, utvikling over tid og sammenligninger med andre (KOSTRA) 


Finansielle nøkkeltall 


        
Hå 
2012 


Hå 
2013 


Hå 
2014 


   
Rogaland 
2014 


  
Landet 
2014 


Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 5,1 4 2,5 -0,8 0,4 


Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 8,1 7,1 5,8 0,7 1,1 


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 151,6 157,0 167,3 190,2 202,2 


Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 27,0 26,9 30,2 8,7 12,0 


Frie inntekter i kroner per innbygger 41 802 43 648 44 479 48 011 49 322 


Netto lånegjeld i kroner per innbygger 15 203 17 553 20 001 29 779 40 624 
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kan brukes til investeringer eller avsetninger. For å sikre en forsvarlig forvaltning av kom-


munens økonomi, anbefales det at netto driftsresultat er på 1,75 prosent av driftsinntektene3.  


 


Arbeidskapitalen har vært på et jevnt høyt nivå i 2012 og 2013, men økte i 2014 og var per ja-


nuar 2015 på 431,5 mill. som er 71,1 mill. mer enn per januar 2014. Frie inntekter per innbyg-


ger har vært økende i perioden, men sammenlignet med Rogaland og landet for øvrig, ligger 


inntektene noe under. 


 


Per 31.12.2014 utgjorde Hå kommunes egenkapital 1,2 mrd. Det betyr at den egenkapitalfi-


nansierte delen av eiendelene er på 36,2 prosent. Egenkapitalandelen, som har økt med 130 


mill. det siste året anses å kunne styrke noe muligheten for fremtidig økonomisk handlekraft. 


 


Netto lånegjeld stiger og utgjorde ved utgangen av 2014 ca. 36,6 prosent av driftsinntektene. 


Netto lånegjeld per innbygger er likevel betydelig lavere enn snittet for snittet i Rogaland og 


halvparten av landssnittet. 


 


DRIFTSBUDSJETT  


Kommunens totale driftsinntekter for 2014 beløp seg til 1,2 mrd. og budsjettet for perioden 


2015 – 2019 vitner om et fortsatt høyt aktivitetsnivå.  


 


Tabell 4 – Finansielle nøkkeltall, utvikling over tid og sammenligninger med andre (KOSTRA) 


 


 


Det er lagt opp til at driftsutgiftene økes med ca. 90 mill. kr i perioden. Uvissheter som end-


ringer i aktivitetsnivå, rentenivå, skatteinntekter og ramme, vil kunne slå negativt ut for 


kommunens budsjettplan.   


 


Kommunen har i perioden budsjettert med et positivt netto driftsresultat på mellom 1,47 – 


1,60 % av driftsinntektene. Dette er under den anbefalte grensen på 1,75 %. Ifølge kommu-


neplanen bør ikke netto driftsresultat være lavere enn 1,5 % av driftsinntektene4.  


                                                      
3 Teknisk beregningsutvalgs nye anbefalte grense. 







 


16 


 


INVESTERINGSBUDSJETT  


Hå kommunes befolkningsvekst innebærer økonomiske utfordringer, både på grunn av ny 


dimensjonering av tjenestetilbudet, infrastruktur tilpasset nye utbyggingsområder, og også 


fordi befolkningsendringer slår inn i rammetilskuddet, ett år på etterskudd.  


 


Kommunen har for årene 2015 - 2019 budsjettert med investeringer for totalt 1,7 mrd. og vil i 


2019 ha en lånegjeld på 83,5 prosent (av driftsinntektene). Ifølge kommuneplanen skal kom-


munenes låneopptak være innenfor forsvarlige rammer for å nå målsettingen: Hå kommune 


skal ha en økonomisk handlefridom. Ein skal ikkje ha perioder med overforbruk og la etterkomarane 


måtte gjenvinne handlefridomen5. Kommunen viser til at netto langsiktig gjeld generelt sett bør 


være mindre enn 60 prosent av driftsinntektene.  


 


I tillegg representerer kommunens pensjonsforpliktelser, på 1,4 mrd. en betydelig risiko-


faktor.  Dette er forpliktelser som skyves framover i tid, men som på et eller annet tidspunkt 


vil slå inn. I figuren under viser vi hvor de største investeringene vil komme i årene frem-


over. En fremstilling i tabellform finnes i vedleggsdelen. 


 


Figur 2 – Investeringsbudsjettet, investeringer for hver sektor 2015 til 2018 


 


 
 


 


OPPSUMMERING  


Hå kommune har en sunn økonomi, men vil få en sterk gjeldsvekst de kommende årene. 


Sterk gjeldsvekst kombinert med befolkningsvekst og økt arbeidsledighet kan skape økono-


miske utfordringer for kommunen. Det er sannsynlig at arbeidsledigheten vil øke en del de 


nærmeste årene, noe som vil kunne føre til redusert skatteinngang og høyere sosialutgifter 


for kommunen. 


                                                                                                                                                                      
4 Kilde: Kommuneplan 2014-2028, s. 32. 
5 Kilde: Kommuneplan 2014-2018, s. 32 
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Dette utgjør en viss risiko ettersom marginene er svært knappe i de kommende års budsjet-


ter, der en legger opp til et driftsresultat på ca. 1,5 prosent av driftsinntektene. Kommunens 


pensjonsforpliktelser på 1,4 mrd., er også en betydelig risikofaktor. Hå kommunes disposi-


sjonsfond på 145,4 millioner kroner i frie midler per 31.12.14 demper risikoen noe og øker 


muligheten for fremtidig økonomisk handlekraft. 


ORGANISERING, STYRING OG INTERNKONTROLL 


Organisasjonskartet under viser hvordan kommunen er organisert.  De enkelte virksomheter 


er selvstendige enheter med eget budsjettansvar. 


Figur 3 - Organisasjonskart 


 


 


I perioden 1.8.2014 – 1.8.2015 har kommunen fått ny rådmann, ny økonomisjef og ny sjef for 


opplæring og kultur tiltrådt. Kommunen har også fått en ny visjon; «Me løfter i lag». Kom-


munen har etablert servicetorg slik at den kan imot innbyggerne. 


 


Vi får opplyst at kommunen bl.a. kjennetegnes ved å være åpen, driftig og stolt. Den typiske 


håbu er stolt over kulturen og naturen, og det er kultur for å ytre sin mening. Hå er ikke bare 


en stor landbrukskommune, men også en stor matproduserende kommune. 


 


STYRING OG INTERNKONTROLL  


Hå kommunen har per i dag ikke et overordnet system for å følge opp konkrete mål. Målsty-


ring er å knytte strategi til handling. Ifølge økonomiplanen for 2016-2019 ønsker rådmannen 


mer synlige resultat, mer fokus på kvalitet, å vise at det arbeides for å nå målene i kommu-


neplanen og vite at kommunen forbedrer seg.  Rådmannen foreslår å utrede dette i god tid 


før neste budsjettperiode, med tanke på å etablere et målstyringssystem.  
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De overordnede styringsdokumentene utgjør grunnstrukturen i styringen av Hå kommune 6. 


Rapportering på målene fremkommer av årsberetningen. Dette gjelder både økonomiske mål 


og mål for tjenesteproduksjonen. Kommunene vil ellers i varierende grad ha egne styrings-


systemer (kvalitetssystemer) for de ulike tjenestene (rutiner, risikovurderinger, mål, tiltak og 


oppfølging, herunder også bruker- og medarbeiderundersøkelser). 


 


Kommunen opplever et krysspress mellom kravene til det å være et redskap for offentlig 


forvaltning (lovkrav og rammebetingelser), og den politiske forventningen om konkurranse-


dyktighet. I tillegg skal individuelle brukerrettigheter ivaretas. Store krav til dokumentasjon 


av utøvelse av forvaltningen tar dessuten mye tid og ressurser. Det samme gjør reglene for 


saksbehandling av klager.  


 


Internkontroll handler om hvordan kommunen og dens virksomheter skal innrettes for at 


kommunens samfunnsoppdrag skal realiseres. Det er flere hensikter med internkontrollen. 


Den skal være med å bidra til helhetlig utvikling og god styring, til kvalitet og effektivitet i 


tjenestene, til et godt omdømme og legitimitet i befolkningen, og til etterlevelse av lover og 


regler. Det finnes ikke ett svar på hva som er betryggende kontroll – hver rådmann og kom-


mune må gjøre seg opp sin formening. 


 


For mange kommuner kan det være vanskelig å finne en god balanse mellom god internkon-


troll og en effektiv og god tjenesteproduksjon. For dårlig internkontroll fører til at den admi-


nistrative og politiske styringen svekkes. Internkontroll som er for omfattende, for lite kon-


kret og for lite faglig relevant skaper en risiko for overadministrering, byråkratisering. Den 


blir således en «papirtiger», som er nokså dekoblet fra den daglige driften. 


 


Utdrag fra vårt årsoppgjørsnotat for 2014 (regnskapsrevisjonen). Med intern kontroll menes 


i denne sammenhengen alle aktiviteter som er iverksatt for å sikre at de fastsatte målene blir 


nådd. En sentral forutsetning for at den interne kontrollen skal være tilfredsstillende, er at den 


er godt forankret på ledernivå. Det er vårt inntrykk at dette i hovedsak er tilfellet i Hå. Bud-


sjettoppfølgning er et av de viktigste styringsinstrumentene en kommuneledelse har, og det er 


derfor av stor betydning at den fungerer tilfredsstillende.  


 


Vi ønsker samtidig å påpeke at det forekommer til dels store avvik mellom regulert budsjett 


og regnskap i hovedoversiktene for drift og investering. Etter hva vi forstår, arbeides det med 


å regulere budsjettene slik at disse blir mer i tråd med regnskapstallene.  


 


Andre viktige elementer i den interne kontrollen er at økonomirutiner og fullmakter er kjent i 


organisasjonen, og at det skapes forståelse for viktigheten av kontroller i alle ledd. Oppdaterte 


rutineoversikter som er lett tilgjengelige, vil etter vårt skjønn bidra til å forebygge feil og mis-


ligheter, samtidig som det vil sikre kontinuitet i kontrollarbeidet i forbindelse med så vel fra-


                                                      
6 Kommuneplan, budsjett- og økonomiplaner, årsberetninger og tertialrapporteringer. 
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vær som utskiftning av personell. Kommunen har samlet og gjort sine reglement og rutinebe-


skrivelser tilgjengelige i det interne nettverket Kvalitetslosen.  


 


Endrede rammebetingelser og omstilling. I økonomiplanen for 2016-2019 pekes det på at 


nye krav og rammer for kommunale tjenester gjør det nødvendig med omstilling på alle nivå 


i organisasjonen. Dette knyttes opp mot sterk vekst i folketall, økning i antall flyktninger til 


kommunen og forventet arbeidsledighet: «No gjeld det om å halda stø kurs i litt meir usikkert far-


vatn (Økonomiplan 2016-2019, side 9». 


 


KOMMUNENS E IERSKAP I SELSKAPER (DIREKTE EIERSKAP ) 


I tabellen under viser vi en oversikt over hvilke selskaper Hå kommune har eierandeler i.  


 


 


Kommunen har dessuten to heleide foretak: Jæren Everk KF og Sirevåg Havn KF. Foretakene 


er en del av kommunen som juridisk enhet og inngår i ”konsernet” Hå.  Kommunen har fo-


reløpig ikke eierskapsmelding, men er med i et interkommunalt arbeid for å utvikle eiersty-


ringen i de selskapene kommunene eier.  


 


PERSONAL OG ORGANISAS JON 


Ved inngangen til 2015 hadde kommunen7: 


 1 481 fast ansatte (1115,6 årsverk) hvorav kvinneandelen utgjorde 81,6 % 


 Tallet på antall ansatte økte med 1,3 prosent fra 2013 til 2014. 


 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner var i 2014 på 74,4 % og økende i for-


hold til de siste år 


 34,2 % av alle ansatte hadde 100 % stilling i 2014. Det er særlig de med høyere kom-


petanse som ønsker å arbeide deltid. Som følge av dette øker behovet for andre ansat-


te og vikarer som kan arbeide deltid. 


                                                      
7 Kilde: Årsmeldingen 2014. 


Tabell 5 – Oversikt over selskaper der Hå kommune har eierandeler 


Aksjeselskaper Andel 


Lyse Energi AS  3,78 % 


Fjord Norge AS  0,10 % 


Jæren Industripartner AS 33,33 % 


Måltidets Hus AS 0,71 % 


  
Interkommunale selskaper  Andel 


Interkommunalt arkiv i Rogaland 6,03 % 


IVAR IKS 5,63 % 


Rogaland Revisjon IKS 4,16 % 
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 Det har de senere år vært en økning i det totale sykeværet og i 2014 var sykefraværet 


7,6 %, mot 6,8 prosent i 2013 og 6,7 prosent i 2012.  Vi får opplyst fra rådmannen at 


det samlede sykefraværet i fjerde kvartal 2015 var 6,3 prosent, en nedgang på 1 pro-


sentpoeng sammenlignet med samme periode for 2014. 


 Sykefraværet i 2014 utgjør om lag 85 årsverk, mens økningen i sykefravær fra 2013 til 


2014 utgjør om lag 9 årsverk. 


 


Bemanning. I kommuneplanen for 2014-2028 er hovedmålet for personalpolitikken «…å ha 


tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft». Hå kommune har de siste årene satset på kompetansehe-


ving, og det utarbeides årlige kompetanseplaner. Disse viser kompetansebehov og planlagte 


opplæringstiltak innen hvert tjenesteområde8.  


 


Det er flere høyskolegrupper kommunen har vansker med å rekruttere, for eksempel innen 


planfag (se eget kapittel). Press på bestemte yrkesgrupper kan resultere i betydelige interne 


lønnsforskjeller. Dette kan igjen medføre forventninger fra fagforeningene som ikke er foren-


lige med de økonomiske rammebetingelsene, og skape uro i arbeidsmiljøet. Dette presset 


forventes imidlertid å avta pga. av endringer i arbeidsmarkedet og økt arbeidsledighet. 


 


Vi får opplyst at kommunen spesielt opplever utfordringer knyttet til rekruttering av nøk-


kelpersoner, men også lærere, sykepleiere, helsesøstre, spesialpedagoger og vernepleiere kan 


være utfordrende. Kommuner opplever større interesse på utlyste stillinger nå enn tidligere, 


men mange av søkerne har ikke tilfredsstillende språkkunnskaper.  


 


Det finnes imidlertid flere indikasjoner på at rekrutteringsutfordringene vil kunne reduseres 


noe de kommende årene. Ifølge årsmeldingen 2015 er det blitt flere søkere til stillinger i tek-


nisk sektor, noe en tror kan ha sammenheng med forholdene i oljenæringen. Prognosene ty-


der på at arbeidsledigheten i regionen kommer til å øke ytterligere. Dette vil kunne øke 


kommunenes tilfang av arbeidskraft i tiden fremover.  


                                                      
8 Kilde: Årsmeldingen 2014. 
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BARNEHAGE 


 


 Hå har lavere utgifter per innbygger 1-5 sammenlignet med andre kommuner, men 


utgiftene utgjør en større andel av kommunens samlede utgifter. Lavere utgifter ser 


ut til å henge sammen med at færre barn i alderen 1-5 har barnehageplass i Hå 


 I Hå har om lag halvparten av innvandrerbarna mellom 0-5 barnehageplass. Dette er 


litt lavere enn andre steder.  


 Barnehagepersonalet har lavere utdanning enn andre steder, dette gjelder også for 


styrere og pedagogiske ledere, og det gjelder også når vi korrigerer for antall ansatte 


med annen pedagogisk utdanning.  


 Dette er et generelt problem i fylket, men vi ser at problemet er enda større i Hå 


kommune. Ifølge Statistisk sentralbyrå ble 9 prosent av årsverkene som pedagogiske 


ledere utført av personer med dispensasjon fra kravet om utdannelse. I Akershus, 


Oslo og Rogaland er henholdsvis 20, 17 og 16 prosent dispensasjon. En av forklaring-


ene på hvorfor det er slik er at arbeidsmarkedet har vært bra over tid, og at mange 


med barnehagelærerutdannelse velger andre jobber med høyere lønn. 


 Kommunen har en høy andel barnehageplasser i kommunale barnehager 


 Hå bruker mindre ressurser per barn til styrket tilbud for førskolebarn, sammenlignet 


med andre kommuner.  


Kommunen har gjennomført en del konkrete tiltak i arbeidet med å beholde og rekruttere 


kvalifisert personal til barnehagene9. Eksempler på dette er kompetanseheving for assistenter 


og styrking av kompetansen rundt barn med særskilte behov.  


 


                                                      
9 Årsmelding 2014. 


Tabell 6 – Sentrale barnehageindikatorer – Hå sammenlignet med andre 


 Hå 
2012 


 Hå 
2013 


 Hå 
2014 


KG 7 
2014 


Fylket 
2014 


Nto driftsutg barnehage i %  av samlede utg 18,9 18,9 20 16,6 17,9 


Nto driftsutg per innb. 1-5 år, barnehager 95802 100644 110106 123310 129645 


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 81,6 80,9 81,1 90,5 88,5 


Andel barn i kommunale bh ift. alle barn i bh 81,3 81,3 83 53,9 51,7 


Andel minoritetsspråkl. barn i bh ift. innvandrerbarn 0-5 år 50,4 51,4 53,7 60,3 58,6 


Andel ansatte med barnehagelærerutd 21,8 23,9 25,4 32 30,5 


Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 3,5 2,4 5,5 4,3 5,7 


Andel styrere og pedledere m/godkj barnehagelærerutd 69,1 73 69,5 85,3 84,2 


Andel styrere med annen pedagogisk utdanning 9,5 5 5 6,6 3,8 


Bto driftsutg styrket barnehagetilbud per barn (alle)   73216 65881 87358 


Korr bto driftsutg styrket tilbud til førskolebarn, per barn kom 
barneh 


  71337 82099 120046 


Andel barn m/ekstra ress. til styrket tilbud  (alle)   16,4 13,2 17,9 


Andel barn m/ekstra ress. til styrket tilbud (kom barneh)   18 15 21 
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Ifølge årsmeldingen for 2014 må arbeidet med å rekruttere og beholde barnehagelærere og 


spesialpedagoger fortsette. «Kommunen har framleis mangel på pedagogar, og endringar i stipend-


ordningar er eitt av tiltaka som nå blir vurderte.»  


 


Av forbedringsområder peker kommunen sjølv på at det er viktig å styrke kompetansen og 


tiltakene rettet mot minoritetsspråklige barn, som det stadig blir flere av i barnehagene. Hå 


kommune er med i fylkeskommunens satsing «Kompetanse for mangfald». I prosjektet er 


det planlagt å ta med tre barnehager og to skoler i tillegg til Hå opplæringssenter, som blir 


piloter i arbeidet med mangfold.  


 


OPPSUMMERING  


Hvert sjette barn får et styrket barnehagetilbud i Hå kommune. Dette er noe høyere enn 


kommunegruppe syv og Hå bruker også mer ressurser per barn.  


 


En viktig utfordring innen barnehagesektoren ser ut til å være å få hevet de ansattes kompe-


tanse. En annen utfordring er å få enda flere minioritetsspråklige til å benytte seg av barne-


hagetilbudet i kommunen. Lav andel med barnehageplass i denne gruppen samvarierer 


imidlertid med lav andel barn med barnehageplass generelt i Hå, og kan være uttrykk for at 


innvandrerbefolkningen har adoptert Hå-kulturen. Samtidig har kommunen kontantstøtte 


for toåringer. Dette er nok hovedforklaringen på hvorfor det er færre barn som benytter seg 


av barnehagetilbudet i Hå enn i andre kommuner 


SKOLE 


 Hå har lave utgifter per elev, sammenlignet med andre kommuner. 


 Elevene i Hå har hatt en positiv karakterutvikling fra 2012 til 2014, det har vært en 


økning på nesten 3 poeng de to årene.  


Tabell 7 – Sentrale skoleindikatorer – Hå sammenlignet med andre 


 Hå 
2012 


 Hå 
2013 


 Hå 
2014 


KG 7  
2014 


Fylket 
2014 


Nto driftsutg. til grunnskole i % av samlede utg 27,3 26,6 27,2 26 24,5 


Nto driftsutg. til grunnskole, per innbygger 6-15 81505 84608 88611 94712 96763 


Andel elever som får spesialundervisning 5 5,5 6,7 7,2 8,1 


Andel timer til spesialundervisning 12,4 13,1 16 15,1 17,2 


Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. trinn 13,6 13,1 13 14,4 13,7 


Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. trinn 13,3 13 13,5 14 13,3 


Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. trinn 14,5 13,4 13,1 14,2 13,3 


Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. trinn 13 12,8 12,4 15,1 14,5 


Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 38,5 39,5 41,4 .. 40,3 


Andel lærere som er 60 år og eldre 7,7 7,9 7,6 11 11,6 


Andel lærere m/vgs utdanning el lavere 8,5 7,5 6 8,6 4,8 
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 Hå har fremdeles en lav andel elever med spesialundervisning, sammenlignet med 


andre. Men det har vært en betydelig vekst i elever med spesialundervisning de siste 


årene. I 2009 og 2010 var andelen  3,8 og 4,2 prosent, og 6,7 prosent i 2014. Vi får opp-


lyst at økningen i andel elever som får spesialundervisning hovedsakelig kan tilskri-


ves elever som har språkproblemer. 


 Det totale antallet undervisningstimer til spesialundervisning er omtrent på nivå med 


andre kommuner, men Hå bruker noe mer ressurser per spesialundervisningselev.  


 Gruppestørrelsen er litt mindre på ungdomsskoletrinnet, sammenlignet med 


småskoletrinnet. I de aller fleste kommuner er bildet motsatt. Ifølge opplæringsloven 


skal det være en særlig høy lærertetthet på småskoletrinnet.  


 Vi får samtidig opplyst fra rådmannen at det at lærertettheten på Tryggheim er større 


på ungdomsskoletrinnet enn barnetrinnet, og at dette kan slå ut på lærertetthetsindi-


katoren. 


 Hå har en relativt lav andel lærere som er over 60 år. 


 Stadig færre lærere har lav utdanning, selv om andelen i Hå er høyere enn fylkessnit-


tet. 


Kompetanseheving for lærere og skoleledere har skjedd gjennom satsingen på kompetanse 


for kvalitet, rektorskolen og gjennom kurs og konferanser. For fagarbeidere og assistenter 


har det skjedd gjennom samlinger på tvers av skolene, med ulike tema.  


 


Vi får opplyst at rektorene i kommunen kartlegger om lokale ungdommer tar lærerutdan-


ning. Kommunen tilbyr blant annet praksisplass i håp om at de skal komme tilbake bår ut-


dannelsen er ferdig.  


 


Et sentralt siktemål i Hå er å styrke kvaliteten i skolen gjennom fellesprosjektet Jærskulen.  


 


Skolene har tatt i bruk PULS og Vokal som analyseverktøy for å analysere skoledata. Av for-


bedringsområder peker kommunen i årsmeldingen på at skolene må følges bedre opp. Det 


vil si at de må støttes og utfordres og mål og prinsipper må fremholdes og tydeliggjøres. 


 


Videre pekes det på at PPT må opprettholde sitt fokus på det systemrettede arbeidet «for å 


hindre at fleire av elevane får rett til spesialundervisning. Elevar med enkeltvedtak låser mykje av dei 


tildelte ressursane til skulane, noko som fører til at fleksibiliteten i den ordinære undervisninga blir 


mindre.» 


 


Nye skoler: Byggingen av nye Bø skole er i gang, og skal stå ferdig til skolestart høsten 2016. 


Det er også vedtatt å bygge en ny skole på Ogna for 300 elever, og målet er at skolen skal stå 


ferdig ved årsskiftet 2017/2018.  


 


I økonomiplanen for 2015-2018 vedtok kommunen å styrke barnehagene, skolene og SFO 


med 14,1 årsverk. 
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OPPSUMMERING  


Hå har fremdeles en lav andel elever med spesialundervisning, men andelen er sterkt øken-


de. Det brukes også stadig flere undervisningstimer til spesialundervisning. Vi får opplyst at 


mye av økningen kan tilskrives elever med språkproblemer. Samtidig vet vi at det er en rela-


tivt lavere andel av innvandrerbarna som benytter seg av barnehagetilbudet i kommunen. 


En tidligere innsats mot disse barna, allerede i barnehagealder, ville kanskje kunne redusert 


behovet for spesialundervisning senere. 


 


Uansett ser det ut til at kommunens ønske om at det aller meste av undervisningen skal fo-


regå innenfor rammen av ordinær tilpasset undervisning, ser ut til å være under press.  


BARNEVERN 


 


 Barnevernet i Hå har en høy saksmengde (i alle fall i kvantitativ forstand), sammen-


lignet med andre kommuner.  


 En stadig lavere andel barn med tiltak har utarbeidet tiltaksplan. 


 Nesten 20 prosent av sakene hadde en behandlingstid på over 3 måneder. Dette er li-


kevel litt lavere enn landssnittet og Time kommune. Ifølge årsmeldingen var det 6 


fristbrudd i 2014, mot 5 i 2013. 


 Lave utgifter til barnevernet sammenlignet med andre (Kommunegruppe 7 og Roga-


land hhv. 7300 og 7100 i 2014), men en noe større andel av utgifter går med til barn 


med plassering utenfor hjemmet (hhv. 54 og 58 %). 


 Relativt få meldinger går videre til undersøkelser, og av sakene som undersøkes var 


det i 2014 relativt få som førte til tiltak. Et anslag som illustrerer dette: I 2014 kom det 


inn 324 bekymringsmeldinger i Hå kommune, 119 ble henlagte og 205 gikk videre til 


                                                      
10 Det var kun tall for tre av disse indikatorene på fylkes- og kommunegruppenivå, derfor sammenligner vi med Time kommu-
ne i dette tilfellet. Vi skjeler også til andre kommuner og de tallene som faktisk finnes på fylke- og kommunegruppenivå, men 
dette kommenteres bare i teksten. 


Tabell 8 – Sentrale barnevernindikatorer – Hå sammenlignet med Time og landet10 


 Hå 
2012 


 Hå 
2013 


 Hå 2014 Time 
2014 


Landet 
2014 


Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år 4504 5386 4806 6363 8021 


Andel nto driftsutg til barn m/omsorgstiltak 50,8 59,3 62,4 58,7 54,7 


Andel barn med barnevernstiltak ift. innb 0-17 år 4,1 4,2 3,9 3,8 4,8 


Andel barn m omsorgstiltak ift. ant innb. 0-17 år .. 1,1 1,2 1,3 1,7 


Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 26,2 24,2 28,2 20,4 16,2 


Andel undersøkelser m/behandlingstid innen 3 mnd 85 87 81 90 79 


Andel barn med tiltak per 31.12. m/utarbeidet plan 99 88 77 82 83 


Andel meldinger som går til undersøkelse .. 68,4 63,8 75,7 79,2 


Andel undersøkelser som førte til tiltak 58,2 54,5 38,5 45,6 43,7 
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undersøkelse. Det var vedtak om tiltak i 69 saker, noe som utgjør drøyt 21 prosent av 


bekymringsmeldingene11.  


 


Barnevernet hadde en kraftig økning i antall bekymringsmeldinger i 2014 (324 bekymrings-


meldinger i løpet av året, mot 257 i 2013)12.   


 


Vi får opplyst at det arbeides med å få på plass en type brukerundersøkelse i barnevernet i 


løpet av 2016. 


 


Vi får opplyst at kommunen har fått budsjettinnskrenkninger på kr 2,6 millioner på grunn av 


for store refusjoner (fra Bufetat) over tid. Dette medfører at kommunen må reforhandle alle 


fosterhjemsavtalene. På grunn av økt saksmengde har kommunen økt bemanningen på 


saksbehandling innen barnevernet.  


 


OPPSUMMERING  


Tallene tyder barnevernet har en høy saksmengde, og at saksmengden har økt spesielt det 


siste året. Samtidig ser vi en nedgang i andelen barn med tiltaksplan og undersøkelser med 


behandlingstid innen tre måneder. Dette kan være symptomer på en presset arbeidssitua-


sjon. Vi ser også at det er veldig få meldinger som ender opp i tiltak, noe som også kan være 


andre indikasjoner på det samme.  


SOSIALE TJENESTER OG HELSETJENESTER 


SOSIALE TJENESTER  


 


                                                      
11 Det bør presiseres at dette bare er et anslag og ikke helt korrekt ettersom det er overlappinger fra år til år, dvs. at meldingen 
kom inn i 2014 og det ble konkludert med tiltak/henleggelse i 2015. Eksempelet er likevel en god illustrasjon på utsilingen un-
derveis. 
12 Årsmelding 2014. 
13 Vi sammenligner med Time og landssnitt her fordi det øvrige sammenligningsgrunnlaget var mangelfullt. 


Tabell 9 – Sosialhjelp, Hå sammenlignet med Time og Norge13 


  Hå 
2012 


Hå  
2013 


Hå 
2014 


Time 
2014 


Landet 
2014 


Nto driftsutg. til sosialtjenesten pr. innb 20-66 år 1485 1632 1724 2572 3504 


Andel nto driftsutg. til  forebyggende arbeid 29,4 27,1 29,8 37,3 36,6 


Andel nto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp 61,8 67,7 63,4 53,8 47,8 


Andel nto driftsutg. til tilbud til personer med rusprobl 8,8 5,2 6,8 8,9 15,6 


Andel sosialhjelpsmottakere ifht. til innb i alderen 20-66  2,3 2,5 2,6 3,9 4,2 


Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 3,6 4,7 4,4 4,8 .. 


Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 5,6 5,6 5,6 5,5 .. 


Sosialhjelpsmottakere m/stønad i 6 mnd eller mer 90 109 116 176 111 


Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innb 18-24 .. 4,8 4,6 6,7 .. 
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 Det er få sosialhjelpsmottakere i Hå, sammenlignet med andre kommuner. Derfor har 


også kommunen lave utgifter til sosialtjenesten.  


 Antallet sosialhjelpsmottakere med stønad i mer enn 6 måneder har imidlertid økt 


betydelig de siste tre årene, med nesten 30 prosent.  


 Gjennomsnittlig stønadslengde er litt lavere for de yngste sosialhjelpsmottakerne. 


 Sosialutgiftene har også økt de siste årene, men utgiftene varierer en del. Utgiftene 


har økt mer i et tre- eller fireårsperspektiv, enn i et femårsperspektiv. Ser vi utvik-


lingen i et femårsperspektiv ser vi kun en liten økning i sosialutgifter, fra 8,5 millio-


ner i 2010 til 9,1 millioner i 2014. Fra 2011 har utgiftene økt med 2,6 millioner kroner14. 


 Sosialhjelp til flyktninger utgjør mellom 16 og 25 prosent. Denne andelen var spesielt 


høy i 2014, et år der det kom 25 flyktninger til kommunen (mot 10 året før). Store de-


ler av disse utgiftene er knyttet til etablering og husleie. 


 Av våre 18 utvalgte Rogalandskommuner har Hå kommune den syvende korteste 


stønadslengden for de yngste sosialhjelpsmottakerne, og stønadslengden i disse 


kommunene varierer fra knappe to til drøye åtte måneder, men de fleste befinner seg 


i sjiktet mellom 4 og 6 måneder. 


 30 personer har vært sysselsatt i varig tilrettelagte arbeidsplasser, mot 28 året før. I til-


legg har det vært tre personer med varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift.  


 Ifølge årsmeldingen har NAVs oppfølging av sosialhjelpsmottakerne blitt tettere, noe 


som har ført til en sterk økning i antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet, fra 3 


januar 2014 til 16 i januar 2015. 


 Kommunen har en relativt liten andel unge sosialhjelpsmottakere. Dette er illustrert i 


tabellen under. 


 


Figur 4 – Antall sosialhjelpsmottakere mellom 18-24  år i % av antall innbyggere mellom 18-24 år 
(KOSTRA 2014)15 


 


 


                                                      
14 Årsmelding 2014. 
15 Det forelå ikke data for Forsand og Kvitsøy. 
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Ledergruppen i kommune ser på mottak og integrering av flyktninger som en viktig utford-


ring i årene fremover.  Videre betraktes økt arbeidsledighet og ungdommer som slutter på 


videregående skole (frafall) som utfordringer i tiden fremover. På Vigrestad storskule satser 


kommunen på å motivere elevene gjennom mer praktisk tilrettelegging, med mål om at fær-


rest mulig skal slutte på skolen.  


 


RUS OG PSYKIATRI  


 


 Hå kommune har lave utgifter forbundet med rusverntilbudet, sammenlignet med andre 


kommuner. 


 Kompetansenivået i kommunen er høyt, og vi får opplyst at det er satset mye på videre-


utdanning på dette området. 


 To tredjedeler av de som venter på kommunal bolig er rusmiddelbrukere. I Stavanger 


utgjør rusmiddelbrukere 19 prosent av de som venter på kommunal bolig, mens i Eiger-


sund utgjør de 40 prosent (Dette er ikke vist i tabell pga. magert sammenligningsgrunn-


lag16).  


Årsmeldingen for 2014 viser at det har vært større etterspørsel etter psykiske helsetjenester i 


2014 enn året før, og en reduksjon i rusverntjenester.  


 


Vi får opplyst fra rådmannen at ombyggingen av aktivitetssenteret på Varhaug vil gi mulig-


heter for flere av de nye gruppene med gruppeterapi. Det er under oppføring fire nye for-


sterkede boliger på Nærbø, det er avsatt midler årlig til å øke boligmassen for vanskeligstilte.  


 


I 2014 ble psykiske helsetjenester for barn og unge flyttet inn i avdeling for psykisk helse og 


rusvern.  


 


Rusverntjenesten hadde 55 brukere i 2014, og 65 året før. Psykiatritjenesten utførte 126 kart-


legginger i 2014, mot 117 i 2013, mens familiesenteret har gitt tjenester til 210 personer sam-


menlignet med 159 året før. Ifølge årsmeldingen ser kommunen ingen spesielle årsaker til 


denne veksten. 


 


                                                      
16 Få kommuner har rapportert inn tall på denne indikatoren. 


Tabell 10 – Rus og psyk, Hå sammenlignet med Time og Norge 


 Hå 
2012 


 Hå 
2013 


 Hå 
2014 


KG 7  
2014 


Fylket 
2014 


Nto driftsutg. tilbud til pers. m/rusprobl. pr. innb. 18-66 år 125 81 112 198 492 


Årsverk av psyk sykepleiere per 10 000 innb. (khelse+plo) 4,4 4,6 5,6 3,4 4,1 


Årsverk m/vidererutd i psyk helsearbeid per 10 000 innb. 7,8 7,4 9,5 6,5 6,7 
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HELSETJENESTER  


 


 Hå kommune har lave utgifter forbundet med kommunehelsetjenesten, og svært lave 


utgifter til forbyggende helsearbeid.  


 Legedekningen er på nivå med andre kommuner, mens gjennomsnittlig listelengde 


er betydelig lavere, og den er blitt redusert de siste årene.  


 Legenes reservekapasitet har økt de siste årene17. 


 


I 2014 hadde 17395 personer fastlege i Hå kommune. De aller fleste av disse er sannsynligvis 


innbyggere i kommunen. Men det er også en del innbyggere som ikke har fastlege i kommu-


nen eller som ikke har fastlege. Innbyggertallet i Hå i 2014 på 18528. Det betyr at minst 1133 


Håbuer har fastlege i en annen kommune eller ikke har fastlege18.  


 


Personer med fastlege i Hå fra 2013 til 2014 har imidlertid økt litt mer enn folketallsveksten 


(422 mot 413). 


 


Frisklivs- og mestringssenteret har i 2014 opplevd en større pågang enn året før, både mht. 


henvisninger og deltakelse i treningsgrupper. 


 


Et sentralt siktemål fremover er å styrke samarbeide mellom 19avdelingene, dvs. sosialtjenes-


ten, barnevern, helsetjenester og psykiske helsetjenester/rusvern. 


 


Kommunen har hatt problemer med å få tak i helsesøstre, og har i 2015 inngått avtale med to 


sykepleiere som skal ta helsesøsterutdanning.  


 


OPPSUMMERING  


Hå kommune har en meget lav andel sosialhjelpsmottakere, og har derfor lave utgifter in-


nenfor feltet. Det er sannsynlig at arbeidsledigheten vil øke i årene fremover, noe som vil 
                                                      
17 Det samlede listetaket delt på det samlede antall pasienter på listene. 
18 Sannsynligvis er antallet en del høyere ettersom det er sannsynlig at det også er en del personer fra andre kommuner som har 
fastlege i Hå. Men vi har bare nettotallet her. 
19 Årsmelding 2014. 


Tabell 11 – Helsetjenester, Hå sammenlignet med kommunegruppe syv og Rogalandskommunene 


 Hå 
2012 


 Hå 
2013 


 Hå 
2014 


KG 7  
2014 


Fylket 
2014 


Nto driftsutg pr. innbygger, kommunehelsetjenesten 1470 1446 1561 1994 2058 


Nto driftsutg til forebygging helsest- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 835 925 1094 1963 1889 


Legeårsverk pr 10 000 innbyggere 8,7 9 9,6 9,1 9,5 


Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 63,4 71,2 62,6 115 93 


Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,46 0,47 0,49 0,52 0,58 


Gjennomsnittlig listelengde 1093 1055 1017 1161 1233 


Reservekapasitet fastlege 100 101 103 106 105 
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kunne medføre at behovet for sosiale tjenester vil øke. I tillegg kommer det flere flyktninger i 


årene fremover, og flere asylsøkere med oppholdstillatelse skal bosettes i kommunen. Dette 


vil kunne utfordre det kommunale integrerings- og mottaksapparatet, og øke behovet for so-


siale tjenester. 


 


Det har vært en betydelig økning i antall sosialhjelpsmottakere som mottar stønad i et lengre 


tidsrom. Denne utviklingen bør følges nøye i årene fremover. 


 


Hoveddelen av de som venter på kommunal bolig er rusmisbrukere, og de utgjør en betyde-


lig større del av de som venter enn i andre kommuner. 


 


Hå kommune har svært lave utgifter forbundet med forebyggende helsearbeid. 


 


PLEIE OG OMSORG 


 


 Hå kommune har en høy dekning av institusjonsplasser, sammenlignet med andre 


kommuner, selv om andelen har gått ned noe de siste to årene.  


 Hå kommune er vertskommune for 27 utviklingshemmede, noe som slår ut på tallene 


hvorav 13 av disse er på institusjon og 13 i døgnbemannet bolig. Hvis vi trekker fra 


disse fra tallene blir dekningsgraden på institusjon knappe 21 prosent, mens dek-


Tabell 12 – Pleie og omsorg, Hå sammenlignet med kommunegruppe syv og Rogalandskommunene 


 Hå 
2012 


 Hå 
2013 


 Hå 
2014 


KG 7 
2014 


Fylket 
2014 


Nto driftsutg pleie og omsorg i % av kommunens utg  29,9 28,5 28,6 29 28,5 


Institusjoner - andel av nto driftsutg til plo, konsern 51,2 52,2 49,9 43,5 44,3 


Tjenester hjemmeboende, andel av nto driftsutg til plo 51,5 51,5 52,6 51,8 50,4 


Aktivisering, støttetj, andel av nto driftsutg til plo -2,8 -3,7 -2,6 4,7 5,3 


Nto driftsutg pr. innbygger, pleie- og omsorgtjenesten 12781 12880 13054 13688 14679 


nto driftsutg, pleie og omsorg pr. innbygger 80+ 380079 396139 411344 366459 424080 


Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutd 77 76 82 75 76 


Sykefravær 8,2 6,9 8,6 8,8 7,4 


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år 12 16 17 19 16 


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år 69 55 57 61 62 


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80+ 376 379 367 318 318 


Korrigerte bto driftsutg. pr. mottaker av hjemmetj 237626 222827 226341 229016 262717 


Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80+ 25,3 23,4 23 17,1 18,9 


Plasser i inst. og døgnbemannet bolig i % av bef. 80+ 34 31 30 26 30 


Andel beboere på institusjon under 67 år 18,8 20,4 14,7 11,4 14 


Andel beboere i institusjoner 80 år og over 61,6 63,9 65,4 68,2 67,4 


Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 10,4 12 12,9 19,1 20,1 


Andel plasser i skjermet enhet for personer m/demens 16,2 16,9 17,3 28,6 29 


Korrigerte bto driftsutg, institusjon, pr. kommunal plass 908784 1032013 1063844 1035630 1144575 
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ningsgraden for institusjoner og heldøgnsbemannede boliger blir 26 prosent, dvs. på 


nivå med kommunegruppe syv. 


 To nye etasjer på Hå sykehjem er planlagt å stå ferdig medio 2018, noe som vil gi 


netto 16 nye korttidsplasser og 1 ny langtidsplass. Dette vil gi en dekningsgrad på in-


stitusjon på ca. 24 prosent, i prosent av de over åtti.20.  


 Utgiftene per innbygger over 80 år er en del høyere enn snittet for kommunegruppe 


syv, men litt lavere enn Rogalandssnittet. Høyere utgifter enn kommunegruppe syv 


ser ut til å skyldes at det er langt flere institusjonsplasser i Hå og at institusjonsplas-


sene er litt dyrere her. Vi får også opplyst at Hå kommune har en egen sykehjemsav-


deling for psykisk utviklingshemmede, og at denne avdelingen har en høyere be-


manningsnorm enn vanlige sykehjemsplasser. Dette gir dyrere sykehjemsplasser per 


plass, og er med på å trekke opp gjennomsnittsutgiftene. 


 Hå kommune har relativt få korttidsplasser og få plasser i skjermet enhet, for perso-


ner med demens. Antallet personer med korttidsopphold gikk ned fra 2013 til 2014, 


fra 175 til 170. Det har vært relativt høy gjennomstrømning i korttidsplassene, sam-


menlignet med andre kommuner. I snitt varte hvert korttidsopphold i 15 dager. En 


god gjennomstrømning i korttidssengene er viktig for å sikre en god tilgjengelighet til 


institusjonstjenester, og er eit viktig virkemiddel for at folk kan bu lengst mogleg 


heime. 


 Det har vært en liten økning i antall personer som har hjemmetjenester de tre siste 


årene, fra 418 til 424 (Årsmelding 2014). Samtidig har det vært en nedgang i personer 


som mottar praktisk bistand, fra 366 til 313 (årsmelding).  Nedgang i personer med 


praktisk bistand forklares i årsmeldingen i 2014 med at kriteriene for å få tjenesten er 


blitt strengere. Raskere utskrivning fra sykehuset har ført til at de hjemmeboende pa-


sientene er dårligere enn før, noe som medfører at hjemmetjenesten utfører med 


kompliserte sykepleierfaglige oppgaver21. 


I forbindelse med samhandlingsreformen har kommunen innført et øyeblikkelig-hjelp-


tilbud.22 Det har vært en nedgang i bruken av dette tilbudet, fra 2013 til 2014 (106 mot 94 


opphold). 


 


En stadig større del av pleie- og omsorgsmottakerne er under 67 år. I 2014 var ca. 300 av i alt 


ca. 700 brukere i denne brukergruppen i Hå, dvs. 42 prosent. 


 


OPPSUMMERING  


Hå kommune har en relativt høy institusjonsdekning sammenlignet med andre kommuner. 


Andelen institusjonsplasser kommer til å øke en del i 2018, når utvidelsen av Hå sykehjem er 


                                                      
20 Dersom vi legger antall i denne aldersgruppen i 2014 til grunn blir andelen knappe 24 prosent. Dersom vi legger til grunn det 
estimerte antallet i denne aldersgruppen, basert på befolkningsfremskrivningene, stiger andelen institusjonsplasser til drøyt 24 
prosent. 
21 Kilde: Årsmelding 2014. 
22 Øyeblikkelig hjelp er for pasienter med kjent sykdom og avklart diagnose hvor risikoen for akutt forverring under opphol-
det er liten og som kan behandles på et allmennmedisinsk nivå. Typiske pasientgrupper er KOLS-pasienter med forverring av til-
standen. Andre eksempler på pasientgrupper: Eldre pasienter med ubehag eller smerter i magen, men ikke alvorlig syke, pasi-
enter med falltendenser, feber og forvirring, eller kreftpasienter med forverring av smerter. 
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ferdig. I samme periode ser det ut til at det blir en liten reduksjon i antall innbyggere i alde-


ren åtti pluss.   


 


Trenden i en del andre kommuner er å forsøke å vri ressursinnsatsen bort fra institusjonstje-


nester og over på hjemmetjenester, for å legge best mulig til rette for at innbyggerne bor 


hjemme lengst mulig. Økningen i andelen institusjonsplasser vil kunne vanskeliggjøre en 


slik vridning, ettersom en større del av pleie- og omsorgsutgiftene er bundet opp i institu-


sjonsplassene.  


KULTUR 


  


 Hå kommune har relativt høye utgifter forbundet med kultur, sammenlignet med 


kommunegruppe syv. Snittet i Rogaland ligger likevel høyere. Det er imidlertid store 


forskjeller blant Rogalandskommunene. Hå bruker mer enn Time (1809 per innbyg-


ger) og omtrent like mye som Eigersund (2100). Forsand og Kvitsøy topper statistik-


ken med hhv. 7113 og 6069 kroner per innbygger, mens Finnøy bruker minst med 


1015 kroner per innbygger.  


 Utgiftene til idrett utgjør den klart største delen av kulturutgiftene i Hå kommune. I 


årsmeldingen 2014 er det et mål å støtte opp om arbeidet i organisasjonslivet, og det 


pekes på at kommunen har mange veldrevne organisasjoner, idrettsanlegg og kultur-


bygg. Det blir lagt ned 140 årsverk i frivillig arbeid i Hå. 


 Hå har ingen utgifter forbundet med kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, men 


samtidig et ekstremt høyt driftstilskudd per lag, sammenlignet med andre kommu-


ner. Dette skyldes at idrettslagene eier idrettshallene, mens kommunen betaler leie. 


Idrettslagene eier og drifter egne bygg.  


Vi får opplyst at kommunen ser på integrering av nye innbyggere som en utfordring også 


når det gjelder kultur. Dette gjelder spesielt i forhold til fritidsaktiviteter. Ifølge kommune-


planen må det være ei målsetting å integrere innbyggarar frå andre kulturar. Særleg vil dette vere 


viktig i forhold til barn og unge si deltaking i kultur- og fritidstilbod.  


 


Tabell 13 – Kultur, Hå sammenlignet med kommunegruppe syv og Rogalandskommunene 


 Hå 
2012 


 Hå 
2013 


 Hå 
2014 


KG 7  
2014 


Roga-
land 
2014 


Nto driftsutg for kultursektoren per innbygger 2019 2069 2103 1463 2287 


Nto driftsutg til folkebibliotek  13 12,9 13,1 16,9 11,5 


Nto driftsutg til idrett  34,9 32,6 32,3 9,9 10 


Nto driftsutg kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  0 0 0 18,5 22,2 


Nto driftsutg til musikk- og kulturskoler  13,7 12,7 13,5 19 14,7 


Nto driftsutg kommunale kulturbygg  6,9 8,3 7,1 7,5 7,6 


Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd 38 40 41 1035 1101 


Kom. driftstilskudd til lag pr lag som mottar tilskudd 230632 229175 221756 44805 48916 
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I februar 2015 ble Hå kommune utnevnt som Rogaland sin kulturkommune for 2015. Norsk 


kulturforum Rogaland står bak utnevnelsen, og kommunens satsing på bredde i målgrupper 


og kulturtilbud har blitt særlig vektlagt. Hå er fylkets kandidat i kåringen av nasjonal kul-


turkommune.  


 


Det har vært høy aktivitet ved Hå gamle prestegård det siste året. Det ordinære besøket økte 


fra om lag 48 000 besøkende i 2013 til 57 000 besøkende i 2014. I årsmeldingen 2014 pekes det 


likevel på at det er et stort potensial i å utnytte anleggene på Hå gamle prestegård og Obre-


stad fyr mer aktivt. Men det vises også til at det er krevende å holde aktivitetsnivået oppe, og 


at det er mange aktører på kulturfeltet i Rogaland. 


PLAN OG FORVALTNING 


Vi får opplyst fra kommunen at en av nøkkelutfordringene innen planfag er å få tak i perso-


ner med planfaglig kompetanse. Dette gjelder både samfunnsplan, arealplan og byggesak. 


Det blir pekt på at det uteksamineres for få folk på landsbasis og at både kommuner, fylkes-


kommune og statlige aktører konkurrerer om de samme folkene.  


 


I tabellen under presenterer vi et knippe nøkkeltall innen plan og forvaltning. 


 


Tabell 14 – Plan og forvaltning 


 Hå 
2012 


 Hå 
2013 


 Hå 
2014 


Time 
2014 


Fylket 
2014 


Nto driftsutg til planlegging, k-minner, natur og nærmiljø, pr innb 432 364 494 780 835 


Alder for kommuneplanens arealdel 5 6 0 3 4 


Alder for kommuneplanens samfunnsdel 5 6 0 3 5 


Bto driftsutg. til fysisk planlegging, k-minnevern, natur og nærmiljø 789 802 886 1217 1339 


Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål 77672 96683 100265 116000 73025 


Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig 8740 10920 10920 8800 11069 


Snitt saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager 441 271 280 393 307 


Snitt saksbeh.tid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager .. .. 85 .. 137 


Gj.snittlig saksbeh.tid for byggesaker m/3 ukers frist. Kalenderdg 17 17 15 20 22 


Gj.snittlig saksbeh.tid for byggesaker m/12 ukers frist. Kalenderdg 26 45 45 30 42 


Andel søkn. om tiltak der komm. har overskr. lovpålagt saksbeh.tid 1 2 2 1 7 
 


 


 Hå kommune fikk ny kommuneplan i 2014. Den nye kommuneplanen legger opp til 


en mer konsentrert vekst i stasjonsbyene og Stokkelandsmarka. 


 Hå kommune har betydelig lavere utgifter til planlegging, kulturminner, natur og 


nærmiljø, enn andre kommuner. 


 Saksbehandlingsgebyret i forbindelse med private reguleringsplaner til boligformål 


har økt kraftig og er nå betydelig større enn snittet for Rogalandskommunene. Geby-


ret er imidlertid lavere enn snittet i kommunegruppe syv. 


 Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig har også økt en del, men også her 


plasser Hå seg mellom snittet for Rogalandskommunene og kommunegruppe syv. 
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 Saksbehandlingstiden for detaljreguleringer fra kommunen er lavere enn fylkessnit-


tet, men her er det svært store variasjoner mellom kommunene. Noen eksempler: 


Stavanger bruker i snitt 32 dager på dette, Sandnes bruker 440. Finnøy bruker 844 


dager, mens Sola bruker 21 dager. 


 Saksbehandlingstiden for private detaljreguleringsforslag er kraftig redusert de siste 


årene, og Hå ligger nå klart lavere enn sammenlignbare kommuner. 


 Få fristoverskridelser, men gjennomsnittlig saksbehandlingstid har økt kraftig for or-


dinære byggesaker (12-ukersfrist). 


 


Kommuneledelsen betrakter fortetting som den største utfordringen innenfor planområdet. 


Kommunen har tidligere gitt mange dispensasjoner i forhold til utbygging i LNF områder og 


med den nye kommuneplanen legges det opp til at det meste skal behandles som regule-


ringsplaner, i tråd med kommuneplanen. Vi får imidlertid opplyst at den politiske dispensa-


sjonspraksisen har fortsatt som før. Per oktober 2015 får vi opplyst at kommunen har gitt ut 


100 igangsettingstillatelser, dette er en betydelig reduksjon fra tidligere år (324 i rekordåret 


2012)23. Dette skyldes ikke bare økt saksbehandlingstid, etterspørselen har også gått ned.   


 


 


 Utgiftene til kommunal eiendomsforvaltning har økt litt de siste tre årene, men Hå 


bruker mindre enn snittet i kommunegruppe syv og Rogalandskommunene. 


 Det som skiller Hå kommune mest fra de øvrige kommunene er at Hå har lave utgif-


ter forbundet med leide bygg, men bildet varierer en del fra år til år.  


 Det har vært en reduksjon i vedlikeholdsutgifter de siste årene. De tre årene før det lå 


utgiftene stabilt på 75 kroner per kvadratmeter. Går vi tilbake til 2009 og 2010 var ut-


giftene hhv. 98 og 90 kroner per kvadratmeter24. I 2014 brukte kommunen 65 kroner 


per kvadratmeter. 


 Rogaland Revisjon gjennomfører i skrivende stund en forvaltningsrevisjon innen 


vedlikehold. Prosjektet skal være ferdig første halvår 2016. 


 


                                                      
23 I perioden 2000-2012 ble det i gjennomsnitt bygget 179 boliger, med en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 308. I 2014 ble det 
bygget 171 boliger, noe som er en nedgang fra de foregående årene (228 i 2013 og 324 i rekordåret 2012). 
24 Overordnet analyse 2011-2015. 


Tabell 15 – Eiendomsforvaltning 


 Hå 
2012 


 Hå 
2013 


 Hå 
2014 


KG 7  
2014 


Fylket 
2014 


Nto driftsutg. til kommunal eiendomsforv. per innb. 3604 3712 3706 4028 4117 


Utg. til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvm 859 759 780 893 809 


Utg. til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvm 254 670 176 1363 804 


Utg. til vedlikeholdsaktiviteter i kom. eiendomsforv. per kvm 75 75 65 56 77 


Utg. til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforv. per kvm 507 444 441 497 406 
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OPPSUMMERING  


En nøkkelutfordring på feltet er å sikre tilstrekkelig kompetanse innen planlegging og byg-


gesak.  


 


En annen utfordring fremover vil være å følge føringene i kommuneplanen vedrørende for-


tetting og jordvern. 


 


Målet i kommuneplanen er 166 boliger per år. Det vil fremover kunne være en risiko for at 


lengre saksbehandling i ordinære byggesaker vil bidra til at målet om 166 boliger i året ikke 


blir nådd. Men det kan like gjerne tenkes at redusert etterspørsel er årsaken til dette. 


LANDBRUK 


Hå kommune er en av landets største jordbrukskommuner og jordbruksnæringen utgjør en 


sentral del av næringslivet. I 2014 var Hå blant dem av våre eierkommuner som hadde høy-


est netto utgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling. Dette illus-


treres i figuren under. Kommunen driver et omfattende arbeid med rådgivning, formidling 


av tilskudds- og støtteordninger og behandling av enkeltsaker, for eksempel nydyrking, fra-


deling, konsesjonssøknader osv. 


 


Figur 5 – Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 2014 (i 
tusen kroner) 


 


 


I 2015 gjennomførte Rogaland Revisjon en forvaltningsrevisjon av jordvernet i Hå kommune.  


 


Hovedinntrykket herfra: 


 Jordvernet blir godt ivaretatt i Hå kommune 
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 Lite jordbruksjord omdisponeres til andre formål, og kommunens areal med fulldyr-


ket jord har økt de siste årene. 


 Den nye kommuneplanen er et godt verktøy for å sikre jordvernet i årene fremover. 


På kort sikt vil den føre til at det blir bygget ned noe jordbruksjord, men samtidig 


konsentreres veksten innenfor noen få områder, noe som vil kunne spare jordbruks-


arealet på lengre sikt.   


VANN, MILJØ OG KLIMA 


VANN,  AVLØP OG AVFALL  


 


 Det er en relativt lav andel av befolkningen som er tilknyttet den kommunale vann-


forsyningen i Hå, sammenlignet med andre. De siste årene har det blitt en stadig la-


vere andel av befolkningen som er tilknyttet den kommunale vannforsyningen. Dette 


er overraskende, men vi ser en lignende trend i flere andre kommuner i Rogaland. 


Gjennomgangen tyder på at dette kan ha sammenheng med feilrapportering, men vi 


er ikke helt sikre her. 


 Vi ser imidlertid at de aller fleste innbyggerne er tilknyttet den kommunale avløps-


tjenesten, og at andelen har vært økende de siste årene. Fra 2010 til 2014 har antallet 


abonnenter økt fra drøyt 5500 til drøyt 660025. Andelen er også høyere i Hå enn i 


sammenlignbare kommuner.  


 Fornyelsen av ledningsnettet har økt de siste årene. Dette gjelder både avløpsnett og 


vannledningsnett. Andelen er i 2014 høyere enn sammenlignbare kommuner. I Time 


har det eksempelvis vært liten grad av fornying de siste årene.26 


                                                      
25 Årsmelding 2014. 
26 Ingenting av vannledningsnettet har blitt fornyet de fire årene før 2014 (Kilde: KOSTRA). Det foreligger ikke tall for avløps-
nettet før 2014. 


Tabell 16 –Hå sammenlignet med Time og fylket 


Vann 


Hå 2012 Hå 2013  Hå 2014 Time 
2014 


Fylket 
2014 


Andel av befolkn. som er tilkn. Kom. vannforsyning 78,4 76,3 74,6 81,3 87,6 


Årsgebyr for vannforsyning  1147 1147 1182 1800 2467 


Andel fornyet ledningsnett, snitt for siste tre år 0,45 0,3 0,68 0,26 0,54 


Avløp 
     


Andel av bef. som er tilknyttet kom. avløpstj 89,8 92,7 94,1 91,3 87,7 


Årsgebyr for avløpstjenesten  2114 2178 2810 3100 2954 


Andel spillvannsnett med ukjent alder 8 8 7 36 11 


Andel fornyet spillvannsnett, snitt for siste 3 år 0,12 0,27 0,68 0 0,48 


Avfall 
     


Årsgebyr for avfallstjenesten  2198 1980 1980 1720 2593 


Husholdningsavfall per innbygger  391 410 396 396 .. 


Antall avfallstyper som det er lagt til rette for sortering .. 3 3 12 5 
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 I Hå er det lag til rette for kildesortering av tre avfallstyper. Sammenligningene med 


andre er imidlertid nokså upålitelige. Tilsvarende gjennomganger i alle våre eier-


kommuner tyder på at verdiene/ tallene for denne indikatoren må tas med en klype 


salt. Kommunene har rapportert litt i «hytt og pine». 


 Årsgebyrene for vann- og avløpstjenesten er gjennomgående lavere i Hå enn i Time 


og i fylket, selv om gebyret for avløpstjenesten har økt de siste årene. 


 


Kommunen er deleier i IVAR og kommunen har sin vannforsyning fra IVARs hovedledning. 


Ifølge årsmeldingene er reduksjon av lekkasjer og utskiftning av eldre ledningsanlegg vikti-


ge tiltak for å sikre en god vannforsyning. 


 


Ifølge kommuneplanen er klimaendringene merkbare i Hå i form av økt nedbørsmengde og 


nedbørintensitet. Det pekes videre på at overvannsnettet må utbredes og oppdimensjoneres 


for å lede bort vannet. Avløpsmengden varierer i takt med registrert nedbør i samme perio-


de. I enkelte perioder er over halvparten av kloakkmengden til renseanleggene overflate-


vann det ikke er behov for å rense. I årsmeldingen 2014 blir denne utfordringen understre-


ket, som er knyttet til endret nedbørsmønster og de konsekvensene dette har for overvanns-


nett og for flomsituasjonen rundt tettstedene. Et konkret eksempel det vises til er flommen i 


Vigrestad-Brusand-området i august i fjor. Kommunen har engasjert en egen konsulent til 


for å foreta en utredning av overvannsproblematikken, og NVE bidrar økonomisk: «Det kan 


likevel allereie nå konstaterast at kommunen må bruke vesentlege ressursar på tiltak innanfor dette 


området i åra framover.27» 


 


KLIMA OG MILJØ  


 


 De kommunale energikostnadene har gått ned de to siste årene.  Det er reduksjon i 


energikostnader både i barnehager, skoler og institusjoner.  


 Sammenlignet med andre har Hå kommune  


                                                      
27 Årsmelding 2014: s 56. 


Tabell 17 – Klima og miljø, Hå sammenlignet med kommunegruppe syv og Rogalandskommunene 


 Hå 
2012 


 Hå 
2013 


 Hå 
2014 


KG 7  
2014 


Fylket 
2014 


Kommunale energikostn, per innbygger 904 727 632 694 730 


Energikostn. til førskolelokaler per barn i kom. barneh  1424 1285 1114 1157 1126 


Energikostn. til skolelokaler per elev i grunnskolen 2077 2169 1645 1707 1522 


Energikostn. til institusjonslokaler per beboer 20761 19422 18324 16815 13504 


Husholdningsavfall per innbygger  391 410 396 .. .. 


Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse 36 36 38 44 42 


Andel levert til materialgjenvinning inkl biologisk beh 54 53 51 39 44 


Antall innbyggere per personbil 2,1 2,09 2,07 1,93 2,1 


Antall innbyggere per el-bil 1260 671 257 133 124 
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o Høye energiutgifter per institusjonsplass. Hå har også høy andel av institu-


sjonsplasser sammenlignet med andre.,  


o Litt lavere energikostnader i barnehagene, mens 


o Skoleutgiftene ligger midt mellom fylkessnitt og snittet for kommunegruppe 


syv. 


 


Vi får opplyst fra ledergruppen at kommunen har utfordringer knyttet til at næringsmiddel-


bedrifter slipper ut mer klimagasser enn tillatt.  


 


Ifølge kommuneplanen vil Hå fremover satse på tiltak som vil kunne redusere bilbruken og 


bilavhengigheten: 1) Hå vil styrke kollektivtransportilbodet gjennom utbygging av Jærbanen med 


dobbelspor og halvtimes rutefrekvensar. 2) En restriktiv parkeringspolitikk i sentrumsområda, særlig 


omkring jernbanestasjonane, med innføring av maksimalkrav til parkering og frikjøpsordning for etab-


lering av felles parkeringsanlegg28.  


 


I kommuneplanen satses det også på tiltak som vil redusere energiforbruket/øke kildesorte-
ringen. Eksempler:  


 Effektivisera energiforbruket i kommunale bygg med 10 prosent innan 2015.  


 Systemet for sortering, innsamling og levering av avfall skal vidareutviklast mot ei mest mog-


leg klima‐ og miljøvenleg ordning.  


 Utskifting av gamle gatelyslampar med nye energisparande ledlyslampar. 


 


Utslipp. Bærekraftig forvaltning av miljø- og naturressurser er et mål i kommuneplanen. I 


klima- og energiplanene fokuserer Hå på rollen som samfunnsutvikler mht. de utfordringe-


ne som klimabildet viser. Prosessutslipp fra landbruket står for ca. 65 prosent av klimagass-


utslippet, forbrenning av naturgass for ca. 15 prosent og mobil forbrenning for ca. 20 prosent.  


 


I kommuneplanen er det et mål om å redusere klimagassutslippene gjennom rasjonell utnyt-


ting av energiressurser og infrastruktur. Dette målet er ikke tallfestet. Eksempler på strate-


gier for å nå dette målet er: God areal og transportplanlegging, og legge til rette for gode 


energiløsninger for industri og bygninger. 


 


OPPSUMMERING  


Kommunen har et mål om å redusere klimautslippene, men dette målet er ikke tallfestet. 


Landbruket står for det største utslippet. For kommunen kan det være en utfordring å balan-


sere dette hensynet sammen med hensynet til landbruket, som er en viktig næring i kommu-


nen. 


 


Det kan se ut som det er betydelig innsparingspotensial mht. energiutgifter til institusjonslo-


kaler, og kommunen legger også opp til å redusere energiforbruket det kommende året. 


 


                                                      
28 Kommuneplanen 2014-2028. 
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Økt nedbørsmengde gjør at Hå kommune vil kunne få betydelige utfordringer med over-


vann i årene fremover, men det arbeides med å få kartlagt omfanget av disse utfordringene. 


På bakgrunn av kartleggingen skal det iverksettes tiltak for å håndtere dette. 


TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONER OG TILSYN  


4.1.1  FORVALTNINGSREVISJONER 


Tabell 18 – Forvaltningsrevisjoner i forrige periode, 2012-2015  


År Område Tema 


2016 Forvaltning Vedlikehold 


2015 Landbruk Hvordan ivaretar kommunen jordvernet? 


2015 Selskaps-


kontroll 


Lyse AS 


 


 


2014 Barnevern Årsaker til økning i meldinger, undersøkelser og tiltak og 


kommunens håndtering av dette. 


 


2014 Beredskap Kommunens planer og arbeid med samfunnssikkerhet og 


beredskap 


2014 Vedtak Administrasjonens oppfølging av politiske vedtak 


2013 Eierskaps-


forvaltning 


Utøvelse og forankring av eierstyring. 


2012 Innkjøp Overholdelse av regelverk og praksis ved kjøp av varer og 


tjenester 


2012 Finans-


forvaltning 


Styring av pengeflyt og finansforvaltning 


 


TILSYN FRA FYLKESMANNEN 


Tabell 19 – Tilsyn fra fylkesmannen i  Hå kommune i tidsrommet 2013-2015  


År Område Tema 


2015 Samfunn Samfunnstrygghet og beredskap 


 


2015 Helse og sosial Barneverntenesta 


 


2015 Helse og sosial Fengselshelsetenesta 


   


2014 Barnehage Kommunen som barnehagemyndighet 


   


2013 Helse og sosial Kommunen si handsaming  av søknader om økonomisk 


sosialhjelp frå personar med forsørgaransvar for små barn 


2013 Miljøvern Forureiningslova, gjødselvareforskrift 
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4.1.2  KOMMENTAR 


Både Rogaland Revisjon og Fylkesmannen i Rogaland arbeider for å unngå at parallelle til-


syn utføres. Det er også slik at utgangspunktet for forvaltningsrevisjonene og tilsynene er 


forskjellig. Revisjonen og kontrollutvalget er en del av den kommunale egenkontrollen, mens 


fylkesmannen skal sikre at kommunene følger nasjonale lover og vedtak.  


 


Innretningen er også forskjellig. Fylkesmannen sjekker i første regeletterlevelse av bestemte 


paragrafer innenfor bestemte tjenesteområder, dvs. om loven følges på området. Dette kan 


også være et tema innen forvaltningsrevisjon, men der er spennvidden i tematikk er langt 


større. Eksempler på tema innen forvaltningsrevisjon: Benchmarking, effektivitet, forenkling, 


forbedring, måloppnåelse, økonomistyring, samhandling, tjenestekvalitet, brukertilfredshet, 


evaluering av omorganisering og styringssystemer, internkontroll, regeletterlevelse osv. I til-


legg gjennomføres det enkelte undersøkelser og granskninger.  


 


En annen forskjell er at forvaltningsrevisjonen involverer en større del av kommunens orga-


nisasjon. I tillegg til ledergruppen er det vanlig å intervjue øvrige ansatte i ulike deler av or-


ganisasjonen og instanser kommunen samarbeider med. Mange av prosjektene inneholder 


intervjuer eller undersøkelser rettet mot brukerne av kommunes tjenester.  


 


Det er dessuten flere områder fylkesmannen ikke driver tilsyn med. Et eksempel på dette er 


offentlige anskaffelser, der Rogaland Revisjon som regel blir bedt om å sjekke kommunens 


regeletterlevelse av lov om offentlige anskaffelser.  
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5 VEDLEGG 


Investeringsbudsjett i Hå kommune 


Tabell 20 – Investeringsbudsjett 2015 - 2019 
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Hovudtrekk 
Både regionalt og lokalt merker me fortsatt redusert skatteinngang og auka arbeidsløyse. Pr 
30.04 er vi 8,5 mill etter prognosen for januar-april. Inntektsutjamninga har så langt dekka 
opp dette tapet. Arbeidsløysa er høg, men tala for mars og april viser ein liten betring av 
trenden.  
 


Utviklingstrekk 


Auke i talet på innbyggarar per 31. mars 2016 er 61. Dette er ein auke på 0,3% i kvartalet.  


Det er godkjente 61 boligar hittil i år mot 99 i heile 2015. 39 av boligane er på Nærbø og 18 i 


den sørlige delen av kommunen.  


Per april 2016 var det 321 personar som var heilt ledige i Hå, dette er 3,1%. Det høgaste 


talet blei registrert i februar med 368 heilt ledige personar. 


Redusert skatteinngang 


Budsjettert vekst for Hå i 2016 er på 10,99 %. Pr 30.04 er vi 8,5 mill etter prognosen for 


januar-april. Inntektsutjamninga har så langt dekka opp dette tapet. Rådmannen vil komme 


tilbake om det er behov for budsjettjusteringar når vi ser utviklinga i skatteinntektene vidare 


framover, seinast i rekneskapsrapporten pr 01.09.15. 


Forslaget til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) gir ikkje grunnlag for endringar i forutsetningane 


som ligg til grunn for prognosen for Hå. 


Fortsatt reduksjon i sjukefravær 


Den positive utviklinga med nedgang i sjukefravær ser ut til å fortsette. Talet per 01.05 er 


6,6%, ein nedgang på 0,1 %-poeng frå same periode i 2015. Nedgangen i legemeldt 


sjukefravær er 0,3 %-poeng. 


Stø kurs 


Overskrifta i budsjettet var stø kurs – og resultatet så langt viser dette. Det er likevel viktigare 


enn nokon gang å ha fokus på utvikling og effektivisering. Samstundes må vi være kreative 


og nytenkande med omsyn til å legge til rette og tiltrekke oss nye arbeidsplassar. Det er 


derfor gjort vedtak om å støtte Arena for nyskaping og endring Jæren produktutvikling og gå 


inn i Greater Stavanger. Vi vil òg følgje utviklinga nøye med tanke på skatteinngang og 


forventingar om auke i tenestetilbod. 


 


 
Anne Berit Berge Ims 
Rådmann 
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Resultatoversikt per 01.05 
 


Tabellen viser resultatet for 1 tertial i 2016 samanlikna med tilsvarande periode i 2015, heile 


året 2015, budsjettet for 2016 og prognose for året basert på aktiviteten så langt. 


Millionar NOK 


2015 rekneskap 2016 


1 tertial ÅRET 1 tertial 
Heile året 


Budsjett Prognose 


Driftsinntekter         106,9          383,3             117,7           342,0         355,4  


Skatter m.v         127,3          436,8             136,0           497,9         497,9  


Rammetilskott         167,5          435,9             166,4           415,9         415,9  


Vertskommunetilskott          20,1            40,3               18,1             36,8           36,8  


Sum driftsinntekter         421,8       1 296,3             438,2        1 294,8       1 308,0  


Driftsutgifter        -409,9      -1 243,4            -438,0       -1 285,9      -1 297,6  


Driftsresultat          11,9            52,9                0,2              8,9           10,4  


Renteutgifter           -1,5           -17,6               -1,6            -19,6          -19,6  


Renteinntekter/utbytte          18,3            37,9               18,2             34,4           34,4  


Avdrag, netto           -3,7           -38,5               -5,6            -54,7          -54,7  


Netto finanstransaksjoner          13,1           -18,2               11,0            -39,9          -39,9  


Avskrivingar (føres ved årsslutt)              -              51,1                  -               50,7           50,7  


Netto driftsresultat          25,0            85,8               11,2             19,7           21,2  


 


Driftsresultatet hittil i år er om lag som forventa og prognose for året viser et driftsresultat på 


ca 21 mill kr. Dette er 1,6% av driftsinntektene mot budsjettert 1,5%. Der er stor usikkerheit 


knytta til nokre av postane, spesielt på inntektssida. Kommentarar til hovudpostane: 


Inntekter 


Skatteinngangen så langt i år er lavare enn budsjettert. Skattetall per april viser at Hå ligger 


5,94% bak budsjett – innbetalt skatt per april er 133,8 mill kr. Det er også budsjettert med 


skatteutjamningsmidler siden skatt per innbyggar i Hå er under landsgjennomsnittet. 


På landsbasis ser det ut som at skatt/innbygger er gått opp med 4,4%. Skatt per innbygger 


for Hå ligger på 86,6%. Berekna  skatteutjamninga per langt er 12,5 mill kr mot eit budsjett 


for heile året 2016 på 14,9 mill kr. Dette betales ut etterskotsvis og alt er ikkje kome med i 


rekneskapen for 1 tertial.  Der er framleis stor usikkerheit til utvikllinga i skattinnbetalingane 


for landet og for Hå og rådmannen rår til at vi kommer nærare tilbake til konkrete 


budsjettjusteringar av dette når me ser utviklinga i skatteinntektene framover, seinast i 


rekneskapsrapporten pr 01.09.16. 


Sidan skatteøret er høgare er fordelinga mellom rammetilskott og skatteinntekt endra i 


forhold til 2015. Det er årsaken til at rammetilskott er redusert i forhold til 2015. 


I tillegg vil mellom anna utviklinga i sysselsetting, næringsutvikling og befolkningsutvikling 


påverke skatteinngangen. I revidert nasjonalbudsjett legg regjeringa til grunn ein auke i dei 


frie inntektene til kommunesektoren.  
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Vertskommunetilskottet går ned som forventa. Andre overføringar er høgare på grunn av 


tilskott til opplæring av innvandrarar og til undervisning. 


Brukarbetalingar er omtrent som forventa. 


Utgifter 


Lønn og pensjon er omtrent som budsjettert. I sum er driftsutgiftene 29 mill kr høgare enn 


same periode i 2015 – dette skuldast auka tenesteproduksjon.. 


I revidert statsbudsjett blir anslaget for lønnsveksten i 2016  nedjustert fra 2,7 % til 2,4%. På 


den andre sida er anslaget for vekst i konsumprisindeksen auka frå 2,5% til 2,8%.  Front-


fagene i industrien har kommet til enighet på dette nivået, og forhandlingsresultatet i 


kommunal sektor er tilsvarende. Partene sentralt er enig om å utsette lokale forhandlingar til 


hausten 2017. Den nøyaktige virkninga for Hå kommune er foreløpig ukjent. Rådmannen vil 


komme tilbake til eventuelle justeringer i forhold til lønnsreserven når virkninga for 


tenesteområda er blitt analysert. 


Det kan se ut som at pensjonsutgiftene kan bli noe lavere enn antatt på grunn av endringar i 


kontantinnbetaling av premien (høyere overskudd i 2015 som skal tilbakeføres). Dette vil vi 


komme tilbake til ved rekneskapsrapport per 01.09. 


Finanspostar 


Netto finans viser et positivt resultat fordi utbyttet frå Lyse på 15,9 mill kr er blitt utbetalt. 


Resultatet til Lyse var 5 mill kr lavere enn budsjettert og derfor blei Hå kommunes sin del av 


utbyttet 0,1 mill lavere. Høgare avdrag gjer at netto finanskostnader er høgare enn på same 


tid i 2015. 


For året kan ein forvente noko lågare finanskostnader enn budsjettert fordi låneopptak for 


2016 blir tatt opp seinare i året enn forventa. Dette vil ein komme tilbake til ved neste 


tertialrapport. 


Investeringar 


Byggeprosjekta går i hovudsak etter planen. Det er brukt 60 mill kroner så langt i 2016. 


Innanfor Teknisk og næring er det investert 74 mill kroner per 1 tertial. 


Innanfor tenesteområdet for tekniske saker og næring går det tekniske arbeidet som 


planlagt, men sal av tomter har vært lågt. Dette går i bølger. Stillingane som utbyggingssjef 


og næringssjef er no besatt og desse arbeider aktivt med nærings- og tomteutvikling. 
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Netto driftsrammer 
Aktiviteten i tenesteområda ser ut til å halde seg innanfor budsjettrammene.  


Rådmannen  rår til at Sentraladministrasjonen og tenesteområde for Helse og sosialsaker får 


overføre midlar frå fond. I tillegg til auka refusjonar og tilskott vil dette dekke forventa auke i 


utgifter. Detaljert omtale fins seinare i denne rapporten. 


1000 NOK 


2015 rekneskap 2016 


1 tertial ÅRET 1 tertial 
Heile året 


Budsjett Prognose 


Politisk, sentraladm, kyrkjer       15 800        58 230           24 918         64 231        64 339  


Opplæring og kultur     162 400       459 900         172 442       465 885      465 885  


Helse og sosial     106 500       335 500         130 989       373 360      371 900  


Teknisk og næring        -5 921        34 600            -9 519         34 258        34 150  


Sum     278 779       888 230         318 830       937 734      936 274  


 


Sum forslag til budsjettjusteringar 
Rådmannen rår til at budsjettet blir justert som følger: 


  UTGIFT INNTEKT   


Drift (i 1000kr) 
Meir Mindre Meir Mindre Sum 


utgift utgift inntekt inntekt endring 


Sentraladm. og politisk          363,0         111,4           143,6  
 


         108,0  


Opplæring og kultur       1 673,0       3 084,0         1 673,0         3 084,0  
 Helse og sosial      20 760,7       9 026,6       16 636,3         3 442,2        -1 460,0  


Teknisk og næring                      108,0            -108,0  


Sum      22 796,7     12 330,0       18 452,9         6 526,2        -1 460,0  


  


  UTGIFT INNTEKT   


Investering (i 1000kr) 
Meir Mindre Meir Mindre Sum 


utgift utgift inntekt inntekt endring 


Sentraladm. og politisk      


Opplæring og kultur      


Helse og sosial       3 285,0                     1 825,0          1 460,0  


Teknisk og næring       9 000,0       9 000,0     


Sum      12 285,0       9 000,0         1 825,0                          1 460,0  


 


Alle budsjettjusteringar er forklart i omtalen til kvart tenesteområde og detaljerte 


budsjettjusteringstabellar er tatt inn i vedlegg. 
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Sentraladministrasjon 


Aktiviteten i sentraladministrasjonen er om lag som forventa. Rådmannen foreslår mindre  


justeringar for meir/ mindreforbruk, bruk av og overføring frå tenesteområde for Tekniske 


saker og næring som vist i  budsjettjusteringsskjema.  


Status per 01.05 


Tabellen viser status  per 1 tertial 2016 samanlikna med same periode i 2015 og budsjett for 


heile året 2016. 


1000 NOK 


2015 rekneskap 2016 


1 tertial ÅRET 1 tertial 
Heile året 


Budsjett Prognose 


Driftsutgifter         22 681           71 186           27 503             78 389            78 641  


Driftsinntekter         -6 838          -12 956            -2 033            -14 158           -14 302  


Netto drift         15 843           58 230           25 470             64 231            64 339  


 


Hovudgrunnen til at driftskostnadane er auka i forhold til 2015 er overføring av stillingar til 


sentraladministrasjonen.  


Politisk sekretariat 
Folkeavrøysting for Jæren kommune blei gjennomført 25 april. Måten dette blei planlagt og 


gjennomført på har fått positiv omtale av departement og av fagmiljø. Kostnadane i 1 tertial 


er høgare enn i 2015 på grunn av folkeavrøystinga, men budsjettet for 2016 ser ut til å være 


tilstrekkeleg. 


Sentraladministrasjonen 


Teneste 1200-1203 Adminstrativ leiing, personalavd. og økonomi/regnskap 


Rådmannen foreslår å auke sentralt budsjetterte felles opplæringsmidlar med kr. 200.000 for 


2016. Midla har blitt minimalt justert dei siste fire åra, og er redusert samanlikna med nivået i 


2014. I 2015 blei dette løyst ved bruk av fond som no er brukt opp. Desse midla blir mellom 


anna nytta til fellestiltak og kompetanseheving for sentraladministrasjonen, som i år har 


reduserer opplæringsplanane utover det som er rimeleg. Behova for kompetanseheving 


syner seg likevel større. 


Av dette blir kr. 143.578 finansiert ved bruk av eit anna fond, «Ekstramidler 2010», og det 


resterande ved bruk av frigjorte lønsmidlar internt på tenesta. Forsikring til tilsette på teneste 


1202 blei kr. 55.000 rimeligare enn budsjettert. Av desse føreslås kr. 40.000 å dekka 


lønnskostnader til innleie av tidlegare fulltidstilsett som no har gått av med pensjon, der ein 


ynskjer framleis å nytta seg av denne kompetansen. Ein tek sikte på å dekka inn utgiftene 


internt på teneste 1200, men kjem tilbake til regnskapsrapporten 1.9 om dette ikkje går. 
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Rådmannen foreslår også å overføre kr. 15.000 til kjøp av ein lisens som binder 


folkeregisteret opp mot både lønn- og utfaktureringssystem på ein effektiv måte. 


Teneste 1206 Servicetorg 


Hå kommune har innbyggjarane i fokus og dei mest publikumsretta tenestene er samla i eit 


felles servicetorg. Dette blei etablert hausten 2015 og i 2016 blir det vidareutvikla med fleire 


tenester og nye måtar å møte innbyggarane på. 


Ein stor del av kapasiteten i servicetorget blir nytta til å avlaste tenesteområdet for tekniske 


saker og næring med mellom anna renovasjonsrelaterte oppgåver, plan- og byggesaker, 


eigedomsopplysningar og dokumentasjon av kart og oppmåling. 


Det blir hausten 2016 lyst ut ei ny stilling på servicetorget. Av denne overførast 40 prosent 


frå tenesteområdet for tekniske saker og næring (ansvar 610), jf. budsjettjusteringsskjema. I 


tillegg blir det oppretta ein ny 60 prosent stillingsheimel. Servicetorget vil da ha kapasitet slik 


som vedteke i budsjett for 2014 og 2015. Då mange av førespurnadane i servicetorget gjeld 


tekniske saker og næring, rår rådmannen at kostnaden med den nye stillinga blir dekka av 


sjølvkostområda. I 2016 vil servicetorget som eit resultat av styrkinga ta på seg meir ansvar 


for mellom anna  meklarpakkar, oppgåver knytt til kommunale avgifter og arbeid med 


landbruksnæringa. I tillegg vil dei ta over handsaming av saker som gjeld skjenkeløyve. 


Utanom dette ser budsjettet for 2016 ut til å vere tilstrekkeleg. 


Rådmannen sitt forslag til budsjettjusteringar er vist i vedlegg 1.
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Opplæring og kultur 
Rapporten viser per 1. tertial at tenestområdet ligg an til å gå i balanse totalt sett. På 


bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det blir gjort mindre budsjettjusteringar innan . 


tenesteområdet som vist i budsjettjusteringsskjema.  


Det er sjeldan store endringar i bemanninga frå haust til vår innan tenesteområdet i og med 


at barnehage- og skuleår går frå haust til haust. Erfaringa viser at det er i 2. tertial, etter 


oppstart til hausten, at endringane eventuelt kjem. 


Status per 01.05 


Drifta i tenesteområdet for Opplæring og kultur fylgjer i hovudsak budsjettet i sum, men 


avviker noko på nokre område.  


Tabellen viser status  per 1 tertial 2016 samanlikna med same periode i 2015 og budsjett for 


heile året 2016. 


1000 NOK 


2015 rekneskap 2016 


1 tertial ÅRET 1 tertial 
Heile året 


Budsjett Prognose 


Driftsutgifter       205 602          593 700           212 759              557 026  555 615 


Driftsinntekter        -43 198         -133 800            -40 317               -91 141  -89 730 


Netto drift       162 404          459 900           172 442              465 885            465 885  


 


Administrasjon  


Teneste 1200, 1203 Administrativ leiing. 


Budsjettet ser ut til å gå i balanse. 


Barnehage  


Teneste 2010 Barnehage  


Barnehage følger i hovudsak budsjettet i sum. 


Det overordna og langsiktige målet i barnehagen er å auke dei tilsette sin formelle 


kompetanse, slik at alle tilsette i barnehagen har ei barnehagefagleg utdanning/fagbrev. I 


tillegg har barnehagen sterkt behov for fleire spesialpedagogar. Eit sentralt verkemiddel  i 


arbeidet med rekruttering av desse faggruppene er å gje særskilte stipendordningar. 


Vi er i gang med  arbeidet for å utvikle og setje språkutviklinga til barn i barnehagen i system. 


Frå nytt barnehageår vil dette ha full prioritet. 
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Arbeidet med å rekruttere og behalde barnehagelærarar og spesialpedagogar held fram. I 


Kvalitetsplan for barnehagen 2016-2019 vil vi blåse liv i vedtak om å ha 50% pedagogar i alle 


barnehagar. Dette vil vi komme tilbake til i neste tertialrapport. 


Fokuset blir oppretthaldt når det gjeld arbeidet og satsinga saman med arbeidslivsenteret for 


å redusera sjukefråværet i barnehagen. 


Det var 23 ledige barnehageplassar i vår, men det ligg an til ei auke på 15 plassar i haust. 


Samla sett vil det gå tilnærma i null. Endringa med at barn født i september og oktober har 


krav på plass ligg ikkje an til å utgjera ekstra kostnadar, då kommunen fekk auka 


rammetilskot for å ta høgde for dette. I dag er det 1214 barn i barnehagane i Hå, av desse er 


342 små og 872 store barn.  


Kontantstøtta er førebels i rute. 


Tilskot til private barnehagar er i samsvar med budsjettet. 


Skule  
Skule fylgjer i hovudsak budsjettet i sum.  


 


Teneste 2020 Undervisning ordinær  


Denne ser samla sett ut til å fylgje budsjettet. Skulane får frå 1.august 2016 tildelt 4 stillingar 


til å styrkje 1-4. klasse, ca. 2,8 mill. kr årleg. Dette er statlege overføringar for å styrke tidleg 


innsats.  


Teneste 2021 Spesialundervisning  


Det meste ser samla sett ut til å fylgje budsjettet.  Fullstendig oversikt over gjesteelevar til og 


frå andre kommunar og utgifter og refusjonar for desse vil ikkje føreligge før til 2. tertial. 


Overføringane blir gjort i slutten av kvart semester. 


Teneste 2133 Opplæring  innvandrarar  


Som følgje av integreringsrapporten frå 2015 har rådmannen vedteke å skilje opplæring og 


introduksjonsprogram. Introduksjonsrådgjevarane blir difor overført til tenesteområde for 


Helse og sosial frå 1. mars. Lønskostnadar og tilskot frå staten blir redusert med same beløp 


slik at netto effekt på driftsramma er 0.  


Teneste 2150 SFO / 2151 SFO   


Det ser samla sett ut til å følgje budsjettet. Vi vil komme tilbake til eventuelle endringar i 2. 


tertial når vi har fått inn påmelding for neste skuleår.  


Kompetanseutvikling 


Kommunen har for neste skuleår fått med 18 lærarar på «Kompetanse for kvalitet». Dette er 


utdanning som gir 30 studiepoeng og vil auke kompetansen i skulen. Det var stor interesse, 


men tildelinga frå Udir gjorde at ikkje alle kunne komme med. Dette er ei sentral satsing på 


kompetansegjevande etter og vidareutdanning.  For inneverande skuleår deltek 24 lærarar 


på denne satsinga. Kjernefag som norsk, engelsk og matematikk vert prioritert.  
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Kultur  
Kultur fylgjer i hovudsak budsjettet i sum. 


Teneste 3700 Bibliotek   


Drifta ser samla sett ut til å følgje budsjettet.  


Ein del av hyllene i biblioteket var i så dårleg stand at det ikkje er tilrådeleg å sette dei opp på 


ny. Dette kjem ein tilbake til i økonomiplanen. 


Det er også behov for utvendig maling av biblioteket, men dette finn ei løysing innanfor årets 


driftsbudsjett. 


Teneste 3771Hå Gamle Prestegard   


Det er ikkje endringar i budsjettet.   


Teneste 3800 Idrett  


Det ser samla sett ut til å følgje budsjettet.   


 


 


Rådmannen sitt forslag til budsjettjusteringar er vist i vedlegg 2.
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Helse- og sosialsaker 
Drifta av tenestane i tenesteområdet helse- og sosialsaker er innanfor vedtatt budsjettramme 


for 2016. Nokre store saker gjør at det er behov for å auke driftsutgiftene. Bakgrunnen for 


største delen av dette er oppretting av ein ny barnebustad, ein person med stort behov for 


hjelp som har flytta til kommunen, ei sak innanfor heimesjukepleie og auka behov for 


sosialhjelp grunna auka arbeidsløyse. Mykje av den auka aktiviteten blir dekka av refusjonar, 


men rådmannen rår også til å flytte 4,29 mill kr. frå PU-fondet. 


Integreringsrapporten som vart skriven i 2015 førde til at det vart oppretta ei eiga eining for 


arbeidet med flyktningar. Eininga vart organisert i helse og sosial og har ansvar for 


integrering av flyktningar og introduksjonsprogrammet. Denne omorganiseringa fører til ein 


del endringar internt i tenesteområdet sitt budsjett. Der er også nokre mindre endringar 


innanfor ramma som blir omtalt under dei enkelte tenestene. 


Status per 01.05 
Tabellen viser status  per 1 tertial 2016 samanlikna med same periode i 2015 og budsjett for 


heile året 2016. 


1000 NOK 


2015 rekneskap 2016 


1 tertial ÅRET 1 tertial 
Heile året 


Budsjett Prognose 


Driftsutgifter       155 492           528 100         170 686                549 876            563 070  


Driftsinntekter        -49 004          -192 600          -39 698               -176 516           -191 170  


Netto drift       106 488           335 500         130 989                373 360            371 900  


 


Kommentarar til rekneskapet pr. 01.05.2016 og merknadar til dei ulike tenestene: 


Drift 


Teneste 2530 Institusjon 


Det blir oppretta ein ny barnebustad, jf.  eiga politisk sak til kommunestyret 16.06.2016. 


Barnebustaden treng 7,5 årsverk og netto kostnad i 2016 blir 2,05 mill kr.  


Berekning av forventa refusjon knyt til kostnadar med øvrige ressurskrevjande brukarar i 


institusjon syner at inntekta kan aukast med 2,7 mill kr. 


Teneste 2540 Heimesjukepleie 


Det blir oppretta  4,75 nye stillingar for å sikra fagleg forsvarlege tenester til eit heimebuande 


barn med store behov. Kostnaden frå 1.5.2016 er talfesta til 2,6 mill kr. Staten gjev refusjon 


på deler av beløpet, rekna til 1,2 mill kr. Netto kostnadar blir 1,4 mill kr. 
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Teneste 2545 Funksjonshemma 


Ein brukar med behov for 8,3 årsverk har meldt flytting til kommunen. Tenester til denne 


personen vil kosta kommunen 2,25 mill kr netto i 2016. 


Ny prognose for refusjon av kostnadar knyt til ressurskrevjande funksjonshemma brukarar 


syner at inntekta kan aukast med 0,5 mill. 


Rådmannen foreslår å nytta 4,29 mill kr. frå avsett PU-fond for å dekka auka i kostnadar knyt 


til eigenandel barnebustad, auke i behovet for sommaravlastning og ny person med behov 


for tenester.  


Teneste 2320 Helsestasjon 


Det blir foreslått å auka jordmorstilling frå 80% til 100% for å letta arbeidet med å tilsetta ein 


kvalifisert kandidat. Auka er dekka innan eksisterande budsjett. 


Teneste 2343 Sommaravlasting 


Talet å søknad om sommaravlasting for barn med spesielle behov har auka.  Sjå eiga sak i 


kommunestyremøtet 16.06.16. Ein foreslår ei auke på kr. 200.000 samanlikna med 


budsjettet. 


Teneste 2335 Folkehelsa 


Rådmannen rår til å auka med 0,2 stilling i Frisklivsentralen. Stillinga skal nyttast til å 


administrera Aktiv på Dagtid. Kostnaden blir dekka innan eksisterande budsjett og saman 


med kommunane Time, Klepp og Gjesdal.  


Teneste 2430 Rusvern 


Kommunen har fått innvilga støtte frå staten knyt til arbeidet med rusvern. Rådmannen tilrår 


at kr. 610.000 blir ført som auke av inntekt og at kr. 400.000 blir frigjort frå fond.  


Flyktningar 


Bosetting av flyktinger 2015 2016 SUM 


Vedtatt bosatte ordinære flyktninger  30 38   


Bosatte flyktninger vaksne 27 3   


Bosatte flyktninger barn 6 3   


Familiegjenforening vaksne 5 3   


Familiegjenforening  barn 17 4   


Gjenstående antall flyktninger -3 32 29 


Vedtatt bosatte enslige mindreårige flyktninger 3 17   


Bosatte mindreårige flyktninger  0 5   


Avtalt innflyttes etter 1.5.   3   


Ledige plasser i fosterheimer   4   


Gjenstående antall mindreårige 3 9 12 
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Tabellen over syner at det framleis er 30 flyktningar og 11 einslege mindreårige flyktningar 


som skal busettast i 2016. Kommunen har bustad og fosterfamiliar klar, men det er få 


busettingsklare flyktningar i mottak. Ei mor med eit barn har busett seg i kommunen på eige 


initiativ og kjem i tillegg til tala i tabellen. 


Når det gjeld einslege mindreårige flyktningar er det til no plassert 3 i fosterheim og 2 i hybel 


med tilsyn. I mai er det planlagt at 2 flyttar i fosterheim og 1 i hybel med tilsyn. I tillegg har 


kommunen sagt ja til å busetta 4 barn som Bufetat har ansvar for å finna fosterheim til, dette 


har Bufetat enno ikkje lukkast med. Barnevernet er i direkte dialog med ulike omsorgssenter 


på austlandet for å finna barn som er eigna for busetting i fosterheim i Hå.  


Det er totalt 102 innbyggjarar i Hå kommune med status som flyktning, det vil seia at dei vart 


busett i kommunen eit av dei siste 5 åra. 37 av desse er barn. Per 01.05 er det 57 personar i 


introduksjonsprogrammet, 21 av desse er ferdige i løpet av 2016. Alle nye flyktningar deltek i 


introduksjonsprogrammet seinast innan 3 mnd etter at dei har flytta til kommunen. 


Teneste 2422 Andre hjelpetiltak flyktningar 


Etableringa av ny flyktningeining fører til ein del justeringar internt i budsjetta. For å få betre 


oversikt over dette området anbefaler Rådmannen å ta i bruk nokre nye tenesteområde. 


Totalt 6 mill kr flyttes til andre tenesteområde.  


Teneste 2750 Introduksjonsordninga 


3 årsverk som rådgjevar i introduksjonsordninga blir flytta frå Hå Opplæringssenter til 


Flyktningenheten frå og med 01.03.2016, jf. vedtak i kommunestyret i desember 2015. 


Rådmannen  foreslår å legga inn normale driftsutgifter i Flyktningenheten og kr 500.000 til 


kjøp av ulike eksterne tenester. 


Arbeidet med mottak og busetting av flyktningar blir flytta frå NAV til Flyktningenheten. Det er 


talfesta at dette arbeidet utgjer om lag 30% stilling. NAV tek oppgåva med å finna 


praksisplassar til deltakarane i introduksjonsprogrammet. Det blir difor ikkje gjort ein 


reduksjon av stilling i NAV. 


Tenesta har fått tildelt skjønnsmidlar frå Fylkesmannen på kr. 645.000.  


Teneste 2835 Lensmannsgarden 28, Enslige mindreårige flyktninger 


Lensmannsgarden 28 ligg i budsjettet som institusjon for mindreårige flyktningar. Etter 


samtalar med Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har kommunen konkludert med at 


tenesta må heimlast som eit butilbod med bemanning. Grunnen til dette er at kommunen har 


foreldreansvaret for dei einslege mindreårige flyktningane. 


Arbeidet med å busetta einslege mindreårige i Hå blir i fyrste omgang fokusert på å sikra 


fosterheimar til desse barna. Dei eldste og mest sjølvstendige blir busett i hyblar med tilsyn 


rundt om i kommunen. Oppretting av butilbod i Lennsmannsgarden 28 ventar ein med så 


lenge som råd. Planen er å nytta bustaden til einsleg mindreårige som ikkje passar i 


fosterheim. I tillegg vil det vera ein avlastningsplass i bustaden som er tenkt til einsleg 


mindreårige som er i fosterheim. Oppretting av driftsorganisasjon venter ein med til det er 


behov for å ta bustaden i bruk. Driftsutgiftene er redusert i budsjettet med bakgrunn i dette. 
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Dette er også grunnen til at midlar blir foreslått flytta frå teneste 2530 institusjon til teneste 


2835 Lensmannsgarden 28, enslige mindreårige. 


Teneste 2850 Nærland mottak 


Rådmannen tilrår at det blir oppretta 0,5 stilling i barnevernet knyt til arbeid på mottaket på 


Nærland. Grunnen til dette er auka i talet på einslege mindreårige flyktningar ved mottaket. 


Kostnadane blir dekka av statlege midlar. 


Teneste 8500 Tilskot flyktningar 


Det er venta ei auke av statlege midlar med kr. 1.138.700. 


Barnevern 


  01.05.2013 01.05.2014 01.05.2015 01.05.2016 


Uromeldingar 84  88  104  84  


Saker til undersøkjing 37  53  49  38  


Born i fosterheim 33  32  28  36  


Born/unge i institusjon 1  2  3  1  


Tiltak ungdom 18-23 år 15  19  13  14  


Hjelpetiltak born/unge  123  117  113  133  


          


 


Talet på uromeldingar er ganske stabilt. Det kan gje eit inntrykk av at nokre av meldingane 


ikkje blir undersøkte fordi dei blir lagt inn i saker som blir vidareførte.  Meldingar som blir 


konkludert med tiltak eller kontakt med meldar innan 6 dagar er ikkje med i statistikken. 


Statistikken er pr 01.05.  Talet på saker til undersøking vil variera frå månad til månad. 


Barnevernet har til ei kvar tid fleire kompliserte saker til undersøking som ofte involverer 


fleire partar og instansar. Det er ein auke i talet på fosterheim og hjelpetiltak. Det er framleis 


ei målsetting å hjelpe barn og unge i heimen. 


På grunn av auke av barn i fosterheim og  ulike hjelpetiltak i heimen blir det brukt meir 


pengar i første perioden 2016. 


For å vise kostnadane til mindreårige flyktningar under barnevernet  er det laga eige ansvar 


for flyktningar. 


2440 Barnevern 


Hå kommune har sagt ja til å busetje 46 einsleg mindreårige flykningar i 2016 og 2017. Ved 


Hå mottak bur det 50 einslege mindreårige . Barnevernet treng 2 nye stillingar for å ivareta 


dei: 0,5 stilling for tilsyn med dei som bur på Hå mottak, og 1,5 stilling til rekruttering av 


fosterheimar og tilsyn av dei 46 som skal busetjast i kommunen.  Det er tilsett personale i 


den eine stillinga, den andre vil vi vente med til i slutten av året då vi ser kor mange som er 


komne. Kostnadane blir dekka av tilskot til busetjing av flyktningar. 


2520 Fosterheim 


Det er lagt til i underkant av 2 mill kr. til fosterheimar for einslege mindreårige flyktningar. 
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2529 Anna barneverntiltak utanfor heimen 


Det er lagt inn kr. 480.000 til andre barnevernstiltak utanfor heimen for mindreårige 


flyktninger. 


NAV 


Teneste 2760 Kvalifiseringsordninga 


  Januar Februar Mars April  Sum  


Deltakarar i alt 13 (13) 13 (15) 15 (15) 16 (15)   


Over 25 år 12 (11) 12 (14) 14 (14) 15 (14)   


Under 25 år 1 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1)   


Utbetalt 2016     233 234      218 223      203 223      209 563      864 243  


Utbetalt 2015     173 933      186 055      247 658      270 747      878 393  


Utbetalt 2015       36 757        51 127        52 206        50 050      190 140  


            


 


Det er 16 deltakarar i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) pr 01.04.16. Nokre deltakar har 


avslutta programmet etter endt tid (2 år) og 1 er kome til i 2016. Fleire er søkt inn i 


programmet og nokre av dei som mottek sosialhjelp vurderar vi som aktuelle for programmet.  


Dei fleste deltakarane i Kvalifiseringsordninga er har bakgrunn som innvandrarar og er 


forsørgjarar. Ein deltakar er under 25 år.  


NAV Hå vurderer alltid om det er reelt om ordninga kan gjera den einskilde søkjar i stand til å 


kome ut i vanleg arbeid.  Dei gjer òg ei grundig vurdering av om søkjarar til KVP heller kan 


ha rett til nokre av ytelsane frå staten (arbeidsavklaringspengar, AAP eller uførepensjon). Pr i 


dag er fyller ingen av deltakarane vilkår for statlege ytingar.  


 Teneste 2810 Rådgjeving og sosiale problem 


  2015 2016 


1000 NOK 1. kvartal  2. kvartal  3. kvartal  4. kvartal  
uttak 


for året 1. kvartal  2. kvartal  
uttak 


for året 


Økonomisk sosialhjelp 2 965  3 179  2 896  3 549  12 589  3 434      


Tal på stønadsmottakarar 198  173  141  176  324  171      


Sosialhjelp flyktningar (0-
5år) 


760  1 007  905  1 300  3 972  1 091      


Tal på stønadsmottakarar 45  61  55  77  77  77      


Sum sosialhjelp 3 725 4 186 3 801 4 849 16 561  4 525     


 


Per 01.04.16 har utgiftene til økonomisk sosialhjelp auka med 0,5 mill kr. Rådmannen rår til 


at budsjettet blir auka med 2 mill kr. Hovudårsaka er auka arbeidsløyse og eit stramare 


arbeidsmarknad. I 2015 auka utbetalingane til sosialhjelp med 3 mill kr i høve til 2014.  
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I 2015 var det 324 mottakarar av økonomisk sosialhjelp. 146 var under 30 år og av desse var 


96 under 25 år. Det er ca 60 personar som har økonomisk sosialhjelp som einaste inntekt. 


Dei fleste som tek imot sosialhjelp har den i tillegg til anten ei låg statleg yting eller fordi dei 


bare  arbeidar i periodar og av den grunn har låg inntekt. 


Vi har arbeida målretta over fleire år med unge som lever av sosialhjelp.  Dette har resultert i 


at i alt 11 av 46 unge under 25 år  har kome i behandling  / arbeidspraksis.  Dei fyller med 


dette vilkår for AAP (arbeidsavklaringspengar/statleg yting).  


Fleire av dei unge stønadsmottakarane er rusmisbrukarar  og ikkje aktuelle for 


arbeidspraksis eller behandling. 


Investering 


Flyktningar 


Flyktningeininga flytter inn i Jadarvegen 5 og Rådmannen føreslår å føre kr 300.000 eksl. 


mva av flyktningmidla over på investering for å dekke ventilasjon og nokre mindre 


tilpassingar av lokala. I eit perspektiv på fire år er denne investeringa meir lønsam enn å 


leige lokalar i markedet. 


Føring av tilsyn rundt i kommunen fører til auka behov for bil. Rådmannen foreslår å kjøpe 


inn ein ekstra bil til barnevernstenesta for dette føremålet.  


I tillegg treng vi  ein bil for å hjelpa til med busetjinga av flyktningane. Rådmannen rår til  at 


dei to bilane blir finansiert ved å flytta flyktningmidlar til investeringsbudsjettet.  


Klokkartunet aktivitetssenter i sambruk med bufellesskap PU. 


Den gamle VW Transporteren har brutt saman. Rådmannen rår til å flytte kr. 600 000 til 


investeringsregnskapet for kjøpe inn ein ny 9-seters bil som tek rullestol.  


 


Rådmannen sitt forslag til budsjettjusteringar er vist i vedlegg 3.
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Tekniske saker og næring 
Aktivitetsnivået så langt er på nivå med tidligere år. Prosjekta blir omtalt i teksten og 


Rådmannen føreslår at justeringar for innan tenesteområdet blir gjort som vist i 


budsjettjusteringsskjema. 


Status 01.05 - drift 


Tabellen viser status  per 1 tertial 2016 samanlikna med same periode i 2015 og budsjett for 


heile året 2016 


1000 NOK 


2015 rekneskap 2016 


1 tertial ÅRET 1 tertial 
Heile året 


Budsjett Prognose 


Driftsutgifter 29 793 165 400 28 693 132 383 132 722 


Driftsinntekter -35 714 -130 800 -38 212 -98 125 -98 572 


Netto drift utan fellesavdeling -5 921 34 600 -9 519 34 258 34 150 
 


Det lyses nå ut etter ny person innan kart og oppmåling. Eksisterande 80% stilling aukast 


med 20%. Endringa dekkes av sjølvkost (630 – 3020). Vidare overføres ei 40% ledig stilling 


til servicetorget (frå 620 – 3030 til 121 – 1226) ift. Budsjettjusteringsskjema i vedlegg 4. 


Utgifter til vasskjøp på teneste 3450 Vassforsyning og betaling for avløp på teneste 3530 


Avløp ser ut til å kunne bli litt mindre enn budsjettert. Eventuell justering kjem ein tilbake til 


ved tertialrapport per 01.09.2016. 


Inntektene på dei største tenestene 3450 Vassforsyning, 3530 Avløp og 3550 Renovasjon, 


ser ut til å være i rute. Når det gjelder dei andre gebyrinntektene er også disse i rute, med 


unntak av oppmålingsgebyret som er litt lågt i forhold til budsjettert. Vi ser det an fram til 


neste rapport 01.09.2016. 


Formannskapet vedtok i sak 028/16 å støtte Arena for nyskaping og endring Jæren 


produktutvikling og Kommunestyret vedtok i sak 027/16 å gå inn i Greater Stavanger. Dette 


er til samen kr 446.500 som blir finansiert ved bruk av næringsfond. 


Status 01.05 - investeringar  
Som tabellane viser, er dei fleste prosjekt i rute. Det som er mest usikkert er sal av tomter. Vi 


følger utviklinga fram til neste rapport 01.09. 


 


Prosjekt 751 FV 44 Forbikjøringslomme Næsheim var meir omfattande enn forutsett, det vart 


eit  meirforbruk på ca. 1 mill. kroner. Meirforbruket kan ved prosjektavsluttinga dekkast frå 


teneste 2856 Tilskott til riks- og fylkesvegar.  
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Prosjekta 721 Veganlegg nye Bø skule, 622 Vassledning nye Bø skule og 656 Avløp nye Bø 


skule saman med prosjekt til Bø Skule under eigedomsavdelinga: Det er det i alt bevilga 


40,068 mill. kr og brukt 36.839 mill. kr. Det står att noko arbeid (innanfor bevilga budsjett). 


 


Prosjekt 738 Omkjøringsveg Stokkelandsmarka – Brusand grunnkjøp. Innløysinga av grunn 


omfattar meir enn grunn til veg. Vi ser det an fram til neste rapport 01.09. 


 


Prosjekt 744 Omkjøringsveg Bjorhaug et. 2. må sjåast saman med prosjekt 746 


Omkjøringsveg Bjorhaug et. 2 (m.v.a. reglar). 


 


Prosjekt 753 G/S-veg langs fv. 163 Bøvegen, frå Torlandsvegen til jerbanen vart meir 


omfattande enn forutsatt. 


 


Prosjekt 432 Grunnkjøp/opparbeiding Stokkelandsmarka. Meirforbruket så langt er finansiert 


ved bruk av tomtefondet. Endelig finansieres ordnes formelt ved prosjektavsluttinga. 


 


Prosjekt 828 Ballbinge Skoran vart dyrare enn forutsatt og dette blir dekka inn frå teneste 


3350 Nyanlegg parker.     


 


Prosjekt 660 Opstadvegen et. 2 trenger å få tilført meir midlar om det skal fortsette utan 


opphald. Dette skuldast ekstra kostnader med kryssing av jernbanen. Rådmannen foreslår at 


9 mill kroner av midler bevilga til prosjekt 664 Flaumtiltak  Bøbekken blir omdisponert og 


overføres prosjekt 660 Opstadvegen et. 2, jf. Budsjettjusteringsskjema (vedlegg 4)  


 


Investeringsprosjekt - oversiktstabellar 


Teneste 3330 kommunale vegar  


TENESTE 3330 KOM. VEGER (i 1.000 kr) Bevilgning
Medgått 


01.05.16
Status Oppstart


Berekna 


avsluttes


Forbruk ut 


2016


721 Veganlegg nye Bø Skule 2 600       11 444       Pågår Høst-14 Høst-16 0


722 Omkj.v. Bjorlandsv. - Bernerv. Grunn 4 800       649            Pågår Høst-14 Høst-16 100


731 Opprustning vegar 6 500       3 992         Pågår 2016 2 500         


738 Omkj.veg Stokkelandsm.-Brusand grunn 6 500       8 925         Pågår Høst-16 Høst-18 ?


739 Omkj.veg Stokkelandsm.-Brusand opparb. 49 200     4 731         Under planlegging Høst-16 Høst-18 1 000


740 Skandsabakken 9 300       5 617         Pågår Høst-14 2016 3 700


743 Omkjøringsveg Vigrestad et. 2 9 900       11 175       Pågår 2015 2016 100


744 Omkjøringsveg Bjorhaug 20 900     21 181       Pågår Sumar-14 2016 1 000


Budsjett 2008/09/10/11/12/13/15


724 Omkjøringsveg Småhaugsv. - Grønholsv. 4 500       Planarb.pågår 500


723 Bjorhaug langs Krusemarka 9 700       Planarb.pågår Høst-16 2018 4 000  
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Teneste 3340 Trafikksikring 


TENESTE 3340 TRAFIKKSIKRING                                


(i 1.000 kr)
Bevilgning


Medgått 


01.05.16
Status Oppstart


Berekna 


avsluttes


Forbruk ut 


2016


751 FV 44 Forbikjøringslomme Næsheim 1 310       2 304         Planarb. pågår Vinter-14 2016 0


752 G/s-veg Prestakrysset - Skrettinglandsv. 14 400     8 839         Pågår Vår-2015 2016 1 000


753 G/s-veg l. Fv 163 frå Torlandsv-jernbanen 160          313            Ferdig Utbet. tilsk. S.V.V. Vinter-13 2016 0


757 Veglys i Fv 156 Kviavegen - Nærbø 300          255            Ferdig 2016


758 Sikring av vegkryss Fv 160/181 (Statoilkry.) 1 700       1 615         Pågår 2015 2016 100


759 Fortau langs Fv 168, Fv 181 (Vålandsv.) 750          498            Pågår 2015 2016 300


760 GS-undergang ny veg Bjorland 2 500       2 533         2015 2016 0


761 GS-undergang ny veg Bernervegen 2 800       2 501         2015 2016 300


784 G/S-veg Kviamarka-Nærbø 2 000       35               Planarb.  pågår Vår-2016 2017 1 500


Budsjett  2015/2016


Div mindre anlegg 400          Disp. behandles i eiga sak  


Teneste 3350 Vannledninger 


TENESTE 3450 VANNLEDNINGER                                    


(i 1.000 kr)


Bevilgnin


g


Medgått 


01.05.16
Status Oppstart


Berekna 


avsluttes


Forbruk ut 


2016


622 Vassledning nye Bø skule 2 000       3 182         Pågår Høst-14 2016 0


623 Vassledning Brusand - Brusali 6 250       6 085         Pågår 2014 2017 0


625 Vassledning Skandsabakken 2 850       2 884         Pågår Høst-14 2016 0


626 Vassl. langs Buev. Ualand - Time grense 1 660       1 590         Ferdig Oppgj. gjenstår 2016 0


627 Vassl. Løgefeltet, Litlagrøna 3 000       2019 0


629 Høydebasenget Håland - Efjestad 2 600       1 299         2016 500


633 Vassl Reime - Grødeland 700          589            Planarbeid pågår 2015 2016 300


649 Vassledning Kviamarka-Nærbø 5 000       5 009         Ferdig Oppgj. gjenstår


Budsjett 2011/2012/2015


628 Prestakrysset - Håland 6 060       Planarbeid pågår 2018 500


Ledningsanl. Basenget Håland 3 300       Planarbeid pågår 2019 0


630 Vassl. Sprett bebyggelse 500          300  


Teneste 3530 Avløp 


TENESTE 3530 AVLØP (i 1.000 kr)
Bevilgnin


g


Medgått 


01.05.16
Status Oppstart


Berekna 


avsluttes


Forbruk ut 


2016


654 Overvassl. Skjærpebekken-Opstadvegen 19 400     18 938       Pågår 2016 500


656 Avløp nye Bø skule 15 800     12 963       Pågår Høst-14 2016 1000


657 Kloakkering Brusand - Brusali 7 200       7 132         Pågår Haust-13 2017 500


658 Sanering omkring Helsesenteret 23 000     23 108       Pågår Vinter-13 2016 0


659 Kloakkanlegg fritidseiendommer i Nylund 200          245            Ferdig Økonm. oppgj. gjenst 2016 0


660 Oppdim.overvann Opstadveien et. 2 16 000     13 412       Planlegging pågår 2015 2018 9 000


661 Skandsabakken Sirevåg 10 550     9 962         Planlegging pågår Høst-14 2016 1000


662 Kloakkanl. langs Buev. Ualand - Time gr. 550          441            Ferdig  oppgj. gjenst 100


663 San. Løgefeltet Litlagrønå m.m. 13 000     4 015         Planlegging pågår 2016 2019 8000


665 Flaumtiltak Vollbekken og Haugstadskogen 6 000       91               2016 2017 3 500


667 Kloakkering Reime-Grødaland 1 000       1 096         Planlegging pågår 2016 2016 0


Budsjett 2015


Kloakk i spredd busetnad 1 000       Udisponert


Tiltak Bøbekken Nærbø 10 000     overføres prosjekt 660 -9 000  
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Teneste 3100 Boligområde 


TENESTE 3100 BOLIGOMRÅDE (i 1.000 kr)
Bevilgnin


g


Medgått 


01.05.16
Status Oppstart


Berekna 


avsluttes


Forbruk ut 


2016


422 Nylund Sirevåg 2 600       884            Pågår rest 2016 2018 0


424 Toppafeltet Varhaug(grunn 1.050) 7 150       3 928         Gatelys + gangfelt gjenstår 2017 0


431 Grunnkjøp Vigrestad(Austmarka) 4 000       2 556         Pågår 0


432 Grunnkjøp/opparb. Stokkelandsm. del 1 40 590     49 844       Pågår 2017 0


434 Austmarka Vigrestad, nord for Langgata del1 11 500     4 245         Pågår 0


435 Stokkelandsmarka del 2 grunn (1133) 78 100     56 162       Pågår 2014 5 000


436 Stokkelandsmarka del 2 opparbeiding (1133) 15 000     12 908       Pågår 2015 2 000


438 Stokkelandsmarka del 3 opparbeiding 45 000     Planlegging pågår 2016 20 000


Budsjett 2016


437 Stokkelandsm. felles utgifter 15 000     2016 2019 10 000       


Teneste 3250 Industriområde 


TENESTE 3250  INDUSTRIOMRÅDE               (i 


1.000 kr)


Bevilgnin


g


Medgått 


01.05.16
Status Oppstart


Berekna 


avsluttes


Forbruk ut 


2016


459 Krusemarka grunn 20 672     19 671       Pågår 0


460 Krusemarka opparbeiding 6 000       674            Reg.plan pågår 2016 2018 5 000


461 Opparb.internt Kviamarka 15 300     14 898       Pågår Vår-09 Vinter-16 0


465 Stokkelandsm. Nord 5 000       3 765         Pågår 0


466 Tjemslandsmarka, Varhaug inkl. grunn 45 100     40 808       Planlegging pågår 42125 2017 5 000


471 Industriområde Nylund et. 2 Sirevåg 10 000     7 041         Pågår 2017 1 000


Budsjett 2009/2010/2016


467 Stokkelandsmarka sør opparb. 13 000     Planlegging pågår 2016 2020 6 000


Skoga et. 2 grunn 3 000       0


Stokkelandsm næringsomr grunn 2 000       0


Industriom. Oddane 2 000       0  


Diverse anlegg 


Diverse anlegg
Bevilgnin


g


Medgått 


01.05.16
Status Oppstart


Berekna 


avsluttes


Forbruk ut 


2016


611 Gatelys 13 297     9 568         Pågår 2 500


612 Adresse/skiltprosjekt 1 300       1 226         Pågår 100


826 Flerbruksbane Stokkaland 560          522            Ferdig tilsk. gjenstår 2017 100


827 Tursti Stokkalandsmarka 400          403            Ferdig tilsk. gjenstår 2017 100


828 Ballbinge Skoran 400          724            Ferdig,  tilsk. gjenstår 2018


829 Skateanlegg i Smeabråtet 445          323            Ferdig tilsk. gjenstår 2016


830 Utbetring leikeplasser/parkanlegg 4 828       3 828         Pågår 1 000


843 Vigrestad Torg 6 900       6 852         Ferdig, prosjektavl gj.står Haust-14 0


848 Grønnstruktur og miljøgt Opstadvegen 710          83               Pågår 2016 600


746 2856 Bjorhaug (bev. 2007) 21 500     15 968       1. et pågår. Planl. 2.et pågår 2016 5 000


572 Parkeringsplass Odland (401-3930) 11 600     2 926         Planlegging pågår Vinter-15\16 Vinter-17 8 000
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Bygg og eigedom 
Statusgjennomgangen per 1 mai 2016 viser at byggeprosjekta i hovudsak går etter planen. 


Innleiing 
Pr 01.01.2016 vart eigedomsavdelingane i kommunen slått saman økonomisk under ny 


vedteken struktur. Eigedomsavdelinga skal ha eige unike tenester, men brukar ansvar under 


gruppeansvar til dei ulike tenesteområda. 


Drift og vedlikehald 
Drift og vedlikehaldsavdelinga har det daglege ansvaret for drift og vedlikehald av 


kommunens bygningsmassar. I tillegg utfører dei mindre investeringsprosjekt ihht vedtekne 


planar og budsjett. 


Pr mai 2016 er det sett i gang vedlikehaldsoppdrag for ca 1 mill kr. Det er utarbeida eigne 


tiltaksplanar for både skule og barnehagebygg som vert implementert fortløpande i høve til  


vedtekne budsjett. 


Det er òg sett i gang prosess på ENØK tiltak og det planleggas nå å få utført ein 


kartleggingsprosess som skal syne kva nokon bygg det lønnar seg å utbetre for å nå måla i 


kommunen sin klima og energiplan. 


Statusrapport Byggeprosjekt 


Teneste 2220 Skulebygg 


Nye Bø skule 


Framdrift følgjer oppsett plan og det er god samhandling mellom faga på byggeplassen. Det 


er planlagt av kommunen overtar skulen 07.07.16. 


Vedtatt løyving er på 370 mill kr. Revidert kalkyle syner prosjektkostnadar på 361 mill kr. i 


2016 prisar.  


Nye Ogna skule 


Framdrift følgjer oppsett plan. Skulen er nå lagt ut på DOFFIN for prising i totalentreprise. 


Frist for innlevering av tilbod er sett til 02.06.2016. Me ser føre oss å inngå kontrakt med 


totalentreprenør før ferien, med forventa oppstart i august 2016. 


Skulen skal stå klar til bruk i januar 2018. 


 


Vedtatt løyving er på 192 mill kr. Kalkyle frå januar 2016 viser prosjektkostnader på 222 mill 


kr. Ny kalkyle skal utarbeidast etter at totalentreprenør er valt. 
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Teneste 2210 Barnehagebygg 


Vigrestad barnehage 


Tomta er ferdig regulert og arbeid med anbudspapirer for anskaffing av arkitekt pågår. 


Vedtatt løyving er på 45 mill kr. for dette prosjektet. 


Lensmannsgården Barnehage. Lekebod/Avfallshus 


I forbindelse med ferdigstilling av sjølve løa, er det eit krav frå byggesak at det må etableras 


eit felles avfallsløysning med barnehagen. 


Planlegging av dette arbeidet er nå sett i gang. Vennelaget for løa deltek i dette og blir 


fortløpande orientert. 


Brusand Barnehage 


Omreguleringsarbeid for tomt pågår. 


Teneste 2610 Helse og Sosialbygg 


Hå sjukeheim påbygg + opparbeiding av parkeringsområde 


Framdrift følgjer oppsett plan. Parkeringsdelen av sjukeheimen er lagt ut på DOFFIN for 


prising i totalentreprise. Frist for innleveringa av tilbod er sett til 27.05.16. 


Forventa oppstart for arbeidet med parkeringsanlegget er august 2016.  


Planlagt oppstart for påbygg sjukeheimen er sett til april 2017. 


Vedtatt løyving for heile prosjektet er 167 mill. kr. 


Rosklia kommunale boligar 


Framdrift følgjer oppsett plan og det er godt samarbeid på byggeplassen. Etter planen skal 


arbeidet ferdigstillas i løpet av mai 2016.04.25 


Vedtatt løyving er på 11 mill. kr. Gjeldande kalkyle syner prosjektkostnader på 11 mill. kr. 


Jadarvegen 25 


Kommunestyret vedtok 17.12.15 å sette ned ei arbeidsgruppe som i løpet av perioden 


januar-mai 2015 skal komme med ei anbefaling om vegen vidare for dette prosjektet. 


ArkVest har utarbeida eit skisseforslag for dette prosjektet. 


Vedtatt løyving for utgreiing av dette prosjektet er på 2.mill. kr.  


Teneste 3850 Kulturbygg 


Folkebibliotek Nærbø. Rehabilitering 


Framdrift følgjer oppsett plan og blir ferdigstilt i løpet av april 2016. 


Vedtatt løyving er på 4 mill.kr.  Gjeldande kalkyle syner at prosjektkostnadane blir på om lag 


4 mill.kr.  


Toalett Grødaland bygdemuseum 


Framdrift følgjer oppsett plan. Tilbod på mindre byggearbeider vil bli innhenta i løpet av april 


2016 og vi ser føre oss å innstille på entreprenør innan utgangen av mai 2016. 


Vedtatt løyving er kr. 720.000,- Det er ikkje utarbeidd kalkyle for dette prosjektet ennå. 
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Løa Lensmannsgarden  


Arbeidet med å ferdigstille løa ihht krav frå byggesak pågår. Arbeidet blir gjort i nært 


samarbeid med vennelaget. Det skal etableras ein utvendig heis og begge etasjane skal 


sprinklas. 


Vedtatt løyving er på 1,45 mill. kr.  Kalkyle syner prosjektkostnader på 1,4 mill kr. Det er over 


fleire år løyvd midlar til løa. For å forenkla dette noko, har vi valt å rapportere på dei 


attståande arbeida på 1,4 mill. kr.  Tidlegare forbruk er difor ikkje rekna med her. 


Hå Kulturtorg 


Det er løyvd 3 mill kr til opprusting av dette bygget. Blant anna brannalarmanlegget. Arbeid 


med prosjektering pågår i tett samarbeid med kultur og opplæring. Arbeidet er forventa å 


kunne starte i løpet av dette året. 


Teneste 1300 Administrasjonsbygg 


Påbygg Rådhuset på Varhaug 


Arbeidet med påbygg/renovering av Rådhuset er for det meste avslutta. Kun mindre 


arbeider/inn reguleringar pågår. 


Vedtatt løyving er på 23,1 mill.kr.  Kalkyle syner prosjektkostnader på 23,1 mill. kr. 


 


Oversiktstabell investeringsprosjekt 
Tabellen viser samla oversikt over dei største investeringsprosjekta som Eiendomsavdelinga 


har ansvar for: 


1000 NOK 
til og med 


2015 


2016 Heile prosjektet 


Hittil i år resten  Løyving  Prognose 


Nye Bø Skule               215 600          36 400        109 000        370 000        361 000  


Nye Ogna Skule                8 100           7 300          35 000        192 000        222 000  


Vigrestad Barnehage                  270                -                700          45 000          45 000  


Brusand Barnehage                     -                  -                  -            20 000          20 000  


Motlandsmarka Barnehage              35 500           2 400              900          39 000          38 800  


Hå Folkebibliotek                  500           2 800              700           4 000           4 000  


Toalettbygg Grødaland                    37              120              563              720              720  


Hå Kulturtorg                     -                  -                500           3 000           3 000  


Hå sjukeheim                1 800              770          18 000        167 000        167 000  


Rosklia Komm. Bustader                  375           7 000          3 625         11 000          11 000  


Løa Lensmanngarden                     -                  -             1 400           1 450           1 400  


Påbygg Rådhuset Varhaug              15 600           2 760           4 740          23 100          23 100  


SUM            277 782          59 550        175 128        876 270        897 020  
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Finansforvalting 
Det er ingen avvik i forhold til krava i finansreglementet 


Bakgrunn 


I følgje Hå kommune sitt reglement for finansforvalting skal rådmannen i samband med 


tertialrapporteringa pr. 01.05 og pr. 01.09 leggje fram rapport for kommunestyret som viser 


status for finansforvaltinga. I teksten nedanfor har rådmannen gitt ei kort oppsummering av 


situasjonen ut frå finansreglementet sine krav til rapportering. Som vedlegg følgjer skjema 


med oversikt over lån og plasseringar. 


Samansetjing av aktiva og passiva.  


Status: Sjå vedlagde oversyn over gjeldsforpliktingar (lån) og pengeplasseringar (fondsmidlar 


og overskotslikviditet) (Tabell 1 og 3). 


Marknadsverdi.  


Status går fram av  Tabell 2 (verdi=inneståande). 


Løpetid på passiva og plasseringar  


Status: Jf. Tabell 1 og 2  vedrørande lån. Pengeplasseringane er i hovudsak ikkje bundne i 


tid. (tre innskot har pr. 01.05.15 31 dagars binding). 


Vesentlege marknadsendringar 


Noregs Bank sitt hovudstyre har i Pengepolitisk Rapport 1/2016, utgitt 17. mars, trekt fram 


mellom anna følgjande utviklingstrekk. Dei understrekar at prognosane er usikre: 


 Analysane i rapporten inneber ein prognose der styringsrenta fell til om lag 0,25 % 


ved utgangen av 2016 og stig mot om lag 0,75 % i slutten av 2018. 


 Ein ventar at veksten i norsk økonomi blir lågare i 2016 enn i 2015. Ein ventar også at 


arbeidsløysa vil auka noko, frå 3 % i 2015 til 3,5 % i 2017, før den fell igjen i 2018. 


 Den svake utviklinga i norsk økonomi tilseier at lønnsveksten vil bli moderat i åra 


framover. I 2016 ventar ein at lønnsveksten vil avta til 2,6 %. 


 Ein legg til grunn ei viss styrking av den norske krona i takt med at oljeprisen tar seg 


noko opp att.  


 Ein ventar at konsumprisveksten vil halde seg nær 3 % den nærmaste tida. 


 Ein ventar at produktivitetsveksten vil halde seg lav. 


 Ein legg til grunn ein moderat vekst i konsumet samt eit høgt sparenivå. 
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 Gradvis høgare vekst i investeringane fram mot 2019, men lågare investeringsnivå i 


år enn i fjor. 


 Moderat eksportvekst. 


 Gradvis avtakande boligprisvekst og gjeldsvekst. 


Status i forhold til krava i finansreglementet  


 Enkeltplasseringar: Maksimal størrelse på enkeltplasseringar er i reglementet satt til 


20 mill kr. Dette oppfattes som ved enkeltplasseringer der midlene blir bundet i tid. 


Ved løpande kontoinnskudd, legg rådmannen opp til å ha maksimalt om lag 50 mill kr 


pr. institusjon (utanom driftskontiene ihht. bankavtalen). Status per 1.05.16 er at to 


plasseringar med binding i tid overstig 20 mill kr etter at renteinntektene er blitt lagt til 


den opprinnelige plasseringa. 


 Gjeldsportefølja bør ihht. reglementet være 20 – 50 % knytta fast mot renteavtale og 


75– 50 % flytande. Status pr. 01.05.16 er 49,1 % fast og 50,9 % flytande. Første 


låneopptak i 2016 er venta å bli teke opp med flytande vilkår i juli. 


 Risikoeksponering er innanfor krava som er spesifisert i finansreglementet.  


 Marknadsrenter og eigne rentebetingelsar. Status. Eigne lånebetingelsar går fram av 


vedlegg. Referanseindeksen i reglementet er 3 mnd. NIBOR. Per 02.05.16 er denne 


0,97 %. NIBOR 1 mnd er same dato 0,83 %. 


Tilsvarande renter i fjor rundt same tid var 1,50 % og 1,55 %. 
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1. Tabell EIGNE LÅN 


 


KOMMUNENS EGNE LÅN 31.12.16:


Lån Formål Långiver


Balansekonto


Flyt 24820001 Ognakyr, Varhaug helses, inv. skoler SR-bank 1 011 212 5 782 252 813 758 399  3 mnd Nibor 2016 2016 3 mnd Nibor+1,4%


Flyt 24819101 Diverse inv. Kommunalbanken 26 550 000 0 0 26 550 000 1,65 % 2024 2024 Pt


Fast 24819102 Diverse inv. Kommunalbanken 32845450 0 0 32 845 450 0 2 026 2026Fastrente utløper 29.12.2016


Flyt 24819103 Diverse inv. Kommunalbanken 23 620 800 0 0 23 620 800 1,65 % 2027 2027 Pt


Flyt 24819104 Diverse inv. Kommunalbanken 55545000 0 0 55 545 000 0 2 029 2029 Pt


Flyt 24819105 Diverse inv. Kommunalbanken 54 955 500 0 0 54 955 500 1,65 % 2030 2030 Pt


Flyt 24819106 Diverse inv. Kommunalbanken 22848000 0 0 22 848 000 0 2 031 2031 Pt


Flyt 24819107 Diverse inv. Kommunalbanken 55 743 280 196 913 0 55 743 280  3 mnd Nibor 2033 2033 3 mnd Nibor+0,4%, utløper 20.12.2016


Fast 24819108 Diverse inv. Kommunalbanken 47500000 194 605 1 250 000 46 250 000 0 2 034 2034Fastrente utløper 19.08.2024


Flyt 24819109 Diverse inv. Kommunalbanken 98 000 000 298 138 2 000 000 96 000 000  3 mnd Nibor 2040 2040 3 mnd Nibor+0,4%, utløper 14.03.2016


Fast 24819110 Diverse inv. Kommunalbanken 49000000 0 0 49 000 000 0 2 040 2040Fastrente utløper 22.05.2023


Fast 24819111 Diverse inv. Kommunalbanken 53 460 000 0 0 53 460 000 2,32 % 2035 2035 Fastrente utløper 16.12.2025


Flyt 24819112 Diverse inv. Kommunalbanken 53460000 0 0 53 460 000 0 2 035 2035 Pt


Flyt 24819113 Diverse inv. Kommunalbanken 19 000 000 0 0 19 000 000 1,65 % 2040 2040 Pt


Flyt 24831001 Div. KLP Kommunekreditt12 919 000 67 785 645 950 12 273 050 3 mnd Nibor 2025 2025 3 mnd Nibor+0,60%


Fast 24831002 Div KLP Kommunekreditt13 750 000 0 0 13 750 000 4,72 % 2026 2026 Fastrente utløper 29.12.2016


Fast 24831003 Div KLP Kommunekreditt70 968 200 0 0 70 968 200 2,80 % 2032 2032 Fastrente utløper 20.12.2017


Fast 24831004 Div KLP Kommunekreditt47 500 000 320 717 1 250 000 46 250 000 2,23 % 2034 2034 Fastrente utløper 21.10.2019


Fast 24831005 Div KLP Kommunekreditt49 000 000 0 0 49 000 000 2,02 % 2040 2040 Fastrente utløper 04.06.2020


Flyt 24819335 4 Flyktningeboliger Roskliå, Nærbø Husbanken 57 200 87 28 600 28 600 1,69 % 2016 2016 Pt


Flyt 24819338 4 Flyktningeboliger Varh. Husbanken 78 000 0 0 78 000 1,69 % 2017 2017 Pt


Flyt 24819341 6 PU-boliger Austkroken, Nærbø Husbanken 896 000 0 0 896 000 1,69 % 2023 2023 Pt


Flyt 24819343 6 PU-boliger Gjegnet, Vigrest. Husbanken 904 000 0 0 904 000 1,69 % 2023 2023 Pt


Flyt 24819349 Omsorgsboliger Heimtun Husbanken 84 720 489 6 195 78 525 1,69 % 2022 2022 Pt


Flyt 24819352 Omsorgsboliger Heimtun Husbanken 89 036 262 8 553 80 483 1,69 % 2020 2020 Pt


Fast 24819353 Sammenslåtte lån helse/sos 1976-98 Husbanken 3 369 756 0 0 3 369 756 2,29 % 2022 2022 Fastrente utløper 01.08.2018


Flyt 24819354 Sammenslåtte lån PU-boliger 1992-93 Husbanken 4 896 332 0 0 4 896 332 0,69 % 2023 2023 Pt særvilkår - 1%


Flyt 24819355 4 Flyktningeboliger Bratlandstunet Husbanken 633 237 3 648 103 349 529 888 1,69 % 2018 2018 Pt


Sum 798 684 723 0 1 088 426 0 5 545 460 793 139 263


 Restgjeld 


31.12.2015 


Rente 2016 


jmf 


årsoppgave


 Avdrag 


betalt 2016 


 Restgjeld 


pr 


dagsdato 


Ført rente i 


regnskapet


Påløpt ikke 


bet. rente 


2016


Rentesats pr 


dagsdato


Gjenværende 


løpetid antall 


år


Ferdig 


nedbetalt 


år


Rentevilkår 


pr dagsdato
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2. Tabell Lån til utlån 


 


LÅN TIL UTLÅN 31.12.16:


Lån Formål Långiver


Balansekonto


Fast 24619060 Startlån Husbanken    7 596 769 46 938 379 033 7 217 736 2,49 % 2027 2027 Fastrente utløper 01.10.2022


Fast 24619061 Startlån Husbanken  17 399 278 29 327 634 057 16 765 221 1,99 % 2030 2030 Fastrente utløper 01.07.2018


Flyt 24619062 Startlån Husbanken    5 275 831 22 577 0 0 5 275 831 1,69 % 2028 2028 Pt


Flyt 24619063 Startlån Husbanken  18 200 000 104 821 0 12 123 854 6 076 146 1,69 % 2029 2029 Pt


Fast 24619064 Startlån Husbanken 5 018 695 28 538 367 592 4 651 103 2,29 % 2022 2022 Fastrente utløper 01.08.2018


Fast 24619065 Startlån Husbanken 5 599 996  47 821 233 334 5 366 662 2,58 % 2027 2027 Fastrente utløper 01.11.2022


Fast 24619068 Startlån Husbanken 17 200 000 34 760 0 17 200 000 2,39 % 2030 2030 Fastrente utløper 01.04.2025


Flyt 24619069 Startlån (SWAP med NORDEA) Husbanken 8 000 000 16 168 400 000 7 600 000 2,39 % 2025 2025 Fastrente utløper 01.11.2016


Fast 24619070 Startlån Husbanken 4 374 998 14 082 200 334 4 174 664 3,80 % 2026 2026 Fastrente utløper 01.05.2016


Fast 24619071 Startlån Husbanken 13 125 000 81 763 625 000 12 500 000 3,80 % 2026 2026 Fastrente utløper 01.05.2016


SWAP Nordea 14 661


Sum 101 790 567 0 441 456 0 2 839 350 87 599 240 11 351 977


Fotnoter:


Lån 24619062: Nedbetalt med ekstraordinære avdrag avsatt 2015


Lån 24619063: Nedbetalt med ekstraordinære avdrag avsatt 2015


Lån 24619069: Sw ap-avtale med Nordea som utløper 01.11.2016. 


Totalsum Prosentfordeling


Fast 432 768 792 49,1 %


Flyt 447 969 711 50,9 %


Totalt 880 738 503


 Restgjeld 


31.12.2015 


Rente 2016 


jmf 


årsoppgave


 Avdrag 


betalt 2016 


 Restgjeld 


pr 


dagsdato 


Ført rente i 


regnskapet


Påløpt ikke 


bet. rente 


2016


Rentevilkår pr   dagsdatoBetalte 


ekstra- 


ordinære 


avdrag  2016


Rentesats pr 


dagsdato


Gjen-


værende 


løpetid 


antall år


Ferdig 


nedbetalt år
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3. Tabell: Oversikt over kommunen sine pengeplasseringar 


 


Folio/Fond Bank IB
Kapitalisert 


rente 
Ny plassering Uttak UB Kapitalisering Vilkår Kommentar


Fond     Konto: 21020001 ARENDAL OG OMEGNS SPAREK 23 507 003,77      23 507 003,77     Årlig kapitalisering Pt 32 dagers binding


Fond     Konto: 21020018 DNB 1503.33.27045 3 120 419,54         3 120 419,54        Årlig kapitalisering Pt


Fond     Konto: 21020032 Sandnes Sp.bank 3260.18. 10 188 817,49      10 188 817,49     Årlig kapitalisering NIBOR 3mnd


Fond     Konto: 21020015 SPAREBANKEN SØR 43 239 037,15      43 239 037,15     Årlig kapitalisering NIBOR 3mnd


Fond     Konto: 21020016 FLEKKEFJORD SPAREBANK 21 307 379,00      21 307 379,00     Årlig kapitalisering NIBOR 3mnd 31 dagers binding


Fond     Konto: 21020004 SPARESKILLINGSBANKEN 19 455 758,25      19 455 758,25     Årlig kapitalisering Pt 31 dagers binding


Fond     Konto: 21020036 Sparebanken Vest 3520.60 37 288 657,02      37 288 657,02     Årlig kapitalisering Pt


Fond     Konto: 21020101 Sp.bank1 SR 3201.35.5954 67 942 686,82      410 110,00       68 352 796,82     Kvartalsvis kapitalisering NIBOR 3mnd


Folio     Konto: 21020003 SPAREBANKEN HEDMARK 2 474 994,00         2 474 994,00        Årlig kapitalisering Pt


Folio     Konto: 21020006 SPARESMART.NO 2 137 606,82         2 137 606,82        Årlig kapitalisering Pt


Folio     Konto: 21020008 FORNEBU SPAREBANK 2 480 119,82         2 480 119,82        Årlig kapitalisering Pt


Folio     Konto: 21020019 HELGELAND SPAREBANK 2 503 779,00         2 503 779,00        Årlig kapitalisering Pt


Folio     Konto: 21020020 LILLESANDS SPAREBANK 2 502 688,00         2 502 688,00        Årlig kapitalisering Pt


Folio     Konto: 21020021 LILLESANDS SPAREBANK 10 730 861,00      10 730 861,00     Årlig kapitalisering Pt 31 dagers binding


Folio     Konto: 21020030 LILLESTRØM BANK 2 504 503,36         2 504 503,36        Årlig kapitalisering Pt


Totsum 251 384 311,04  410 110,00    0 0 251 794 421,04 


Sum fond 226 049 759,04    410 110,00       0 0 226 459 869,04   


Sum folio 25 334 552,00      -                      0 0 25 334 552,00      
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VEDLEGG – Budsjettjusteringsskjema 
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Vedlegg 1. Budsjettjusteringar Sentraladministrasjon 


BUDSJETTPOST   UTGIFT INNTEKT   


          Meir Mindre Meir Mindre Korrigeringar 


Art Ansvar Teneste Prosjekt Tekst utgift utgift inntekt inntekt budsjett 


Div lønn 120 1202 


 
Fra lønnsmidler til kurs  


   56 422,43  
  


-56 422,43 


1158 120 1202 


 
Kurs kommunale arbeidstakarar    200 000,00  


   
200 000,00 


1941 120 1202 


 
Bruk av fond 25600007   


143 577,57 
 


-143 577,57 


1187 120 1202 


 
Forsikring  


55 000,00 
  


-55 000,00 


1242 112 1203 


 
Til folkeregister øk.avd      15 000,00  


   
15 000,00 


1131 100 1200 


 
Lønn til konsulent      40 000,00  


   


40 000,00 


1011 121 1206 


 
Reg. lønn (fra teknisk)      80 000,00  


   
80 000,00 


1091 121 1206 


 
Pensjon (fra teknisk)      15 000,00  


   
15 000,00 


1099 121 1208 


 
Arb.gj.avg. (fra teknisk)      13 000,00  


   
13 000,00 


         Sum     363 000,00   111 422,43   143 577,57                -    108 000 


         Meirforbruk          108 000 


 


Vedlegg 2. Budsjettjusteringar Opplæring og kultur 


|   UTGIFT INNTEKT   


          Meir Mindre Meir Mindre Korrigeringar 


Art Ansvar Teneste Prosjekt Tekst utgift utgift inntekt inntekt budsjett 


1013 225 2133 
 


Løn 
 


   3 084 000  
  


-3 084 000 


1799 225 2133 
 


Interne overføringer (intro.rådgivere) 
   


   3 084 000  3 084 000 


1013 210 2020 
 


Løn lærere    1 673 000  
   


1 673 000 


1819 210 2020 
 


Andre statstilskott 
  


   1 673 000  
 


-1 673 000 


         Sum     1 673 000     3 084 000     1 673 000     3 084 000  0  


         Meirforbruk          0  
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Vedlegg 3.  Budsjettjusteringar Helse og sosialsaker 


Vedlegg 3.1 – Investering 


BUDSJETTPOST   UTGIFT INNTEKT   


          Meir Mindre Meir Mindre Korrigert 


Art Ansvar Teneste Prosjekt Tekst utgift utgift inntekt inntekt budsjett 


3211 306 2341 305 Kjøp av transportmiddel    1 160 000  
   


   1 160 000  


3429 306 2341 
 


Moms investering       290 000  
   


      290 000  


3729 900 8410 999 Moms investering 
  


      290 000  
 


     -290 000  


3231 303 1301 382 Ventilasjonsanlegg Jadarvegen 5       300 000  
   


      300 000  


3429 303 1301 
 


Moms investering         75 000  
   


        75 000  


3729 900 8410 999 Moms investering 
  


        75 000  
 


       -75 000  


3971 900 8808 999 Ovf til investering 
  


   1 460 000  
 


  -1 460 000  


1571 900 8808 
 


Ovf fra drift    1 460 000  
   


   1 460 000  


         Sum     3 285 000                -       1 825 000                -       1 460 000  


         Meirforbruk             1 460 000  


 


Vedlegg 3.2 - Drift 


BUDSJETTPOST   UTGIFT INNTEKT   


          Meir Mindre Meir Mindre Korrigert 


Art Ansvar Teneste Prosjekt Tekst utgift utgift inntekt inntekt budsjett 


Diverse 394 2530 
 


Diverse lønn    4 416 000  
   


   4 416 000  


1709 394 2530 
 


Refusjon fra staten 
  


   2 768 000  
 


  -2 768 000  


1729 394 2530 
 


Komp MVA 
  


        15 000  
 


       -15 000  


1709 329 2530 
 


Refusjon Blåbærtua 
   


      417 000        417 000  


1709 369 2530 
 


Refusjon ressurskrevende fra 2015 
  


      500 000  
 


     -500 000  


1709 371 2530 
 


Refusjon ressurskrevende  
  


      783 000  
 


     -783 000  


1709 372 2530 
 


Refusjon ressurskrevende  
  


   1 417 000  
 


  -1 417 000  


Diverse 380 2540 
 


Lønn og andre driftsutgifter    2 600 000  
   


   2 600 000  


1709 380 2540 
 


Refusjon fra staten 
  


   1 200 000  
 


  -1 200 000  
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Vedlegg 3.2 Budsjettjusteringar fortsetter 


BUDSJETTPOST   UTGIFT INNTEKT   


          Meir Mindre Meir Mindre Korrigeringar 


Art Ansvar Teneste Prosjekt Tekst utgift utgift inntekt inntekt budsjett 


Diverse 396 2545 
 


Lønn og diverse driftsutgifter    4 265 000  
   


   4 265 000  


1709 396 2545 
 


Refusjon fra staten 
  


   2 000 000  
 


  -2 000 000  


1729 396 2545 
 


Komp MVA 
  


        15 000  
 


       -15 000  


1709 390 2545 
 


Refusjon ressurskrevende  
  


      500 000  
 


     -500 000  


Diverse 329 2343 
 


Anna lønn       200 000  
   


      200 000  


1945 
 


HVPU 
 


Bruk av fond 25630003 
  


   4 290 000  
 


  -4 290 000  


1951 385 2430 
 


Bunde disposisjonsfond 25100 
  


      610 000  
 


     -610 000  


1709 385 2430 
 


Tilskott fra staten 
  


      400 000  
 


     -400 000  


Diverse 326 2530 
 


Lønn og diverse driftsutgifter 
 


   3 025 200  
  


  -3 025 200  


1729 326 2530 
 


Komp moms påløpt i drift 
   


      108 000        108 000  


1799 326 2530 
 


Andre varer og tjenester internkjøp 
   


   2 917 200     2 917 200  


Diverse 332 2440 
 


Lønn og transport       663 000  
   


      663 000  


Diverse 332 2520 
 


Lønn og diverse    1 949 200  
   


   1 949 200  


1479 332 2529 
 


Andre tilskott private       480 000  
   


      480 000  


Diverse 331 2750 
 


Lønn og diverse    2 891 300  
   


   2 891 300  


1729 331 2750 
 


Komp. Moms påløpt i driftsregnskapet 
  


        30 000  
 


       -30 000  


1945 331 2750 
 


Bruk av fond 25630005 
  


      645 000  
 


     -645 000  


Diverse 331 2835 
 


Lønn og diverse    1 007 200  
   


   1 007 200  


1729 331 2835 
 


Komp moms påløpt i drift 
  


        35 600  
 


       -35 600  


1299 330 2422 
 


Interne overføringer 
 


   6 001 400  
  


  -6 001 400  


1819 300 8500 
 


Andre statstilskott  
  


   1 138 700  
 


  -1 138 700  


Diverse 343 2850 
 


Lønn       289 000  
   


      289 000  


1709 343 2850 
 


Tilskudd fra staten 
  


      289 000  
 


     -289 000  


1479 325 2810 
 


Sosial stønad og bidrag    2 000 000  
   


   2 000 000  


         Sum   20 760 700     9 026 600   16 636 300     3 442 200    -1 460 000  


         Mindreforbruk            -1 460 000  
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Vedlegg 4.  Budsjettjusteringar Tekniske saker og næring 


 


Vedlegg 4.1 - Investering 


BUDSJETTPOST     UTGIFT INNTEKT   


          Vedtatt Meir Mindre Meir Mindre Korrigert 


Art Ansvar Teneste Prosjekt Tekst budsjett utgift utgift inntekt inntekt budsjett 


3233 610 3530 664 Flaum, Bøbekken 10 000 000 
 


9 000 000 
  


    1 000 000  


3233 610 3530 660 Opstadvegen et 2 16 000 000 9 000 000 
   


   25 000 000  


        Sum 26 000 000 9 000 000 9 000 000 0 0 26 000 000 


        Meir/ Mindreforbruk           0 


 


Vedlegg 4.2 - Drift 


BUDSJETTPOST     UTGIFT INNTEKT   


          Vedtatt Meir Mindre Meir Mindre Korrigert 


Art Ansvar Teneste Prosjekt Tekst budsjett utgift utgift inntekt inntekt budsjett 


1011 620 3030 
 


Reg. lønn 2 209 100 
 


80 000 
  


    2 129 100  


1091 620 3030 
 


Pensjon 416 600 
 


15 000 
  


       401 600  


1099 620 3030 
 


Arb.gj.avg. 370 300 
 


13 000 
  


       357 300  


        Sum 2 996 000 0 108 000 0 0 2 888 000 


        Meir/ Mindreforbruk           -108 000 
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1. Tertialrapport 2016 
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Vedtak i representantskapet for Rogaland Revisjon IKS


Fra: Cicel T. Aarrestad <caarrestad@rogaland-revisjon.no>
Sendt: 27. april 2016 09:20
Til: Olsen, Wencke Sissel
Emne: særutskrift fra representantskapsmøte i Rogaland Revisjon IKS 26.4.2016


Flertallet i representantskapet vedtok styrets fremlagte forslag til vedtak:  
1. Kommunestyret slutter seg til etablering av ny revisjonsenhet med prinsipper som vist i utkast til


vedtekter, stiftelsesdokument og åpningsbalanse.  
2. Samvirkeforetak velges som selskapsform.
3. Representantskapet delegeres myndighet til å nedsette 2 medlemmer fra Kommunerevisjonen Vest,


Vest-Agder IKS til et interimsstyre bestående av 2 medlemmer fra Kommunerevisjonen Vest, Vest-
Agder IKS og 3 medlemmer fra Rogaland Revisjon IKS. Interimsstyret gis ansvaret for å etablere
foretaket, utforme vedtekter og ansette ny daglig leder.  Valget foretas av representantskapene etter
innstilling fra en valgkomite.


4. Kommunestyret vedtar å oppløse dagens interkommunale revisjonsselskap.
5. Kontorkommunen påtar seg ansvar for å fordele fremtidig pensjonsforpliktelse på dagens eiere.


Fremdriftsplan for etablering av nytt selskap ble deretter gjennomgått. Representantskapet valgte deretter tre 
medlemmer fra sittende styre som del av nytt interimsstyre, under forutsetning av kommunestyrenes vedtak 
i tråd med innstilling. Stiftelsesmøte planlegges til den 24.6.2016 hos Rogaland Revisjon.  


Representantskapet valgte deretter følgende medlemmer til interimsstyret: Elin Schanche, Tore Martinsen 
og Eivind Enoksen under forutsetning av kommunestyrenes godkjenning.  


Vedtak:  
Representantskapet sender saken over til de ulike kommunestyrene for vedtak.   


Med hilsen  
Rogaland Revisjon IKS  


Cicel T. Aarrestad  
Revisjonsdirektør/statsaut. revisor 
Lagårdsveien 78 
4010 Stavanger  
caarrestad@rogaland‐revisjon.no 
Tlf +47 905 79 755 eller 519 14 071 


Klikk her dersom du ønsker å motta våre nyhetsbrev 


 Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig!
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Saksnummer Utval Vedtaksdato 


008/16 
 


Innbyggjarrådet 30.05.2016 


028/16 
 


Utval for opplæring og kultur 01.06.2016 


020/16 
 


Utval for helse- og sosialsaker 02.06.2016 


054/16 
 


Utval for tekniske saker og næring 31.05.2016 


045/16 
 


Formannskapet 07.06.2016 


 
 


Kommunestyret  


 


Saksbehandlar: Bente C. Iversen 


Sak - journalpost: 16/711 - 16/14494 
 


 
Rekneskapsrapport 1 tertial 2016 
 
 
Rådmannen si innstilling: 
 


1. Rekneskapsrapporten per 01.05.2016 blir tatt til etterretning. 
 


2. Budsjettjusteringar som følgje av pkt 4 blir godkjent. 


 


 
30.05.2016 Innbyggjarrådet 
Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. 


 
IB- 008/16 Vedtak: 
 


1. Rekneskapsrapporten per 01.05.2016 blir tatt til etterretning. 
 


2. Budsjettjusteringar som følgje av pkt 4 blir godkjent. 


 


 
 







31.05.2016 Utval for tekniske saker og næring 
Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. 


 


 
UTN- 054/16 Vedtak: 
 


1. Rekneskapsrapporten per 01.05.2016 blir tatt til etterretning. 
 


2. Budsjettjusteringar som følgje av pkt 4 blir godkjent. 


 


 
 
01.06.2016 Utval for opplæring og kultur 
Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. 


 


 
UOK- 028/16 Vedtak: 
 


1. Rekneskapsrapporten per 01.05.2016 blir tatt til etterretning. 
 


2. Budsjettjusteringar som følgje av pkt 4 blir godkjent. 


 


 
 
Bakgrunn for saka: 
 


I følgje delegasjonsreglementet skal administrasjonen gje ei oversikt over den økonomiske 
situasjonen for Hå kommune per 01.05 og utsiktene for resten av året. Oversikten over 
rekneskapet hittil i år for 2016 blir presentert saman med budsjett for året, prognose og 
resultatet for 2015. 


Revidert nasjonalbudsjett 2016 er lagt fram og blir kort kommentert i saksframlegget. 


 


Vurdering: 
 


1. Forslag til revidert nasjonalbudsjett 


Forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) blei lagt fram 11 mai. Regjeringen har justert opp 
anslaget for skatt på inntekt og formue med i underkant av 0,6 mrd kroner. Dette må sjåast i 
samanheng med at inntektene frå skatt på formue og inntekt i 2015 blei 2,5 mrd kr høgare 







enn anslått i nasjonalbudsjettet for 2018. Ein antek at deler av denne meirskatteveksten 
vidareføras inn i 2016. Det betyr òg at prosentvis vekst i skatteinntekter frå 2015 til 2016 blir 
redusert frå 7,4% til 6,1 %. 


 


Lønsveksten i 2016 er justert ned frå 2,7% til 2,4%, mens konsumprisveksten er økt frå 2,5% 
til 2,8 %. Samla gir dette ein nedjustering av kommunal løns- og prisvekst med 0,1%-poeng 
til 2,6%. Korleis dette og virkninga av lønsforhandlingane slår ut for Hå vil rådmannen 
komme tilbake til ved neste tertial-rapport.   


 


Der er ingen særlege tiltak som gir utslag for Hå i foreslått RNB. KS sin prognosemodell per 
18.05 viser at prognosen for skatt og rammetilskott til Hå er om lag som forutsett i 
kommunen sitt budsjett for 2016. Skatteutjamninga blir høgare enn forventa og ser ut til i stor 
grad å kompensere for lågare skatteinngang for Hå. 


 


2. Resultatet for 1 tertial 


Driftsresultatet hittil i år er 11,2 mill kroner. Dette er om lag som forventa og prognose for året 
viser et driftsresultat på ca 21 mill kr. Dette er 1,6% av driftsinntektene mot budsjettert 1,5%. 
Der er stor usikkerheit knytta til nokre av postane, både når det gjeld skatteinngang, men 
også når det er behov for tenester innanfor enkelte område. 


Tabellen syner nøkkeltal for drifta per 1 tertial samanlikna med tilsvarande periode i 2015, 
heile året 2015 og godkjent budsjett for 2016. Det er også tatt inn prognose for 2016. 


Nøkkeltal millionar 
NOK 


2015 rekneskap 2016 


1 tertial ÅRET 1 tertial Heile året 


Budsjett Prognose 
Driftsinntekter         


421,8  
     1 
296,3  


           
438,2  


      1 
294,8  


     1 311,0  


Driftsutgifter        -
409,9  


    -1 
243,4  


          -
438,0  


     -1 
285,9  


    -1 300,6  


Netto finanspostar          13,1           -
18,2  


             
11,0  


          -
39,9  


        -39,9  


Netto driftsresultat          25,0            
85,8  


             
11,2  


           
19,7  


         21,2  


Netto driftsresultat i % av 
driftsinntektene 


5,9 % 6,6 % 2,6 % 1,5 % 1,6 % 


 


Hovudpostane i budsjettet er kommentert i rapporten. 


Den vedlagte rapporten inneheld rekneskapstal og kommentarer for alle tenesteområda. 
Rapport om finansforvaltinga per 1 tertial er også inkludert i rapporten. 


Drifta går i det store og heile som planlagt og vil i hovudsak halda seg innanfor godkjent 
budsjett. Det er behov for mindre netto budsjettjusteringar i alle områda, bakgrunnen for 
desse blir omtalt i rapporten. 







Innanfor tenesteområdet helse- og sosialsaker er der nokre store saker som gjør at det er 
behov for å auke driftsutgiftene. Bakgrunnen for største delen av dette er oppretting av ein ny 
barnebustad, ein person med stort behov for hjelp som har flytta til kommunen, ei sak 
innanfor heimesjukepleie og auka behov for sosialhjelp grunna auka arbeidsløyse. Mykje av 
den auka aktiviteten blir dekka av refusjonar, men rådmannen rår også til å flytte 4,29 mill kr. 
frå PU-fondet. 


Integreringsrapporten som vart skriven i 2015 førde til at det vart oppretta ei eiga eining for 
arbeidet med flyktningar. Eininga vart organisert i helse og sosial og har ansvar for 
integrering av flyktningar og introduksjonsprogrammet. Denne omorganiseringa fører til ein 
del endringar internt i tenesteområdet sitt budsjett.  


Investeringane går som planlagt. Der er usikkerheit knytt til salet av tomter og kor stort 
låneopptak det er behov for i løpet av året. Rådmannen kommer tilbake til eventuelle 
justeringar av ved neste tertalgjennomgang.  


3. Kommunale foretak 


a. Jæren Everk  
b. Sirevåg havn 


 


a. Jæren Everk  
Jæren Everk melder at ein pr. 01.05.2016 er i rute i forhold til budsjett m.o.t. drift. Det er 
ikkje noe pr. dato som tilsier at everket ikkje skal nå målafor 2016 (netto driftsresultat 
9,6 mill kr).  


 


Når det gjeld investeringsramme på 31,7 mill kr. har det vært stor aktivitet 1. tertial, og 
ein venter å ende opp året 2016 i henhold til ramme.  


 


b. Sirevåg havn 
Resultatet for 1 tertial er -0,1 mill kr som skyldas at inntektene ikkje fordeler seg jamt 
gjennom året slik kostnadene gjør. Det kan se ut som at ilandføring av fisk blir lavare 
enn budsjettert, men høgsesongen for fisk er ikkje i gang enda. Det blir arbeidd aktivt 
for å skape nye inntekter og ein vel å avvente eventuell endring av budsjett til neste 
tertialgjennomgang.   


 


4. Budsjettjusteringar 


 


Rådmannen rår til at budsjettet blir justert som vist i tabellar: 


 


  UTGIFT INNTEKT   


Drift (i 1000kr) Meir Mindre Meir Mindre Sum 







utgift utgift inntekt inntekt endring 


Sentraladm. og politisk          
363,0  


       
111,4  


         
143,6  


          
108,0  


Opplæring og kultur       1 
673,0  


     3 
084,0  


       1 
673,0  


       3 
084,0  


 


Helse og sosial      20 
760,7  


     9 
026,6  


     16 
636,3  


       3 
442,2  


      -1 
460,0  


Teknisk og næring                      
108,0  


          -
108,0  


Sum      22 
796,7  


   12 
330,0  


     18 
452,9  


       6 
526,2  


      -1 
460,0  


5.   


  UTGIFT INNTEKT   


Investering (i 1000kr) Meir Mindre Meir Mindre Sum 


utgift utgift inntekt inntekt endring 


Sentraladm. og politisk      
Opplæring og kultur      
Helse og sosial       3 


285,0  
                   1 


825,0  
        1 


460,0  


Teknisk og næring       9 
000,0  


     9 
000,0  


   


Sum      12 
285,0  


     9 
000,0  


       1 
825,0  


                        1 
460,0  


 


 
Vedlegg: 
1 tertial 2016 v1 
 
 
 








 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Eierne/Deltakerne i IVAR IKS 
Utarbeidet dato/sign.: 


18.04.16/RES 
År: 


2016 


Enhet: 


Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


 
Side:  


1 av 7 


Sak:  


Kontrollmandat – IVAR IKS (REDIGERT) 


Bakgrunn 
Fra 1. juli 2004 er kommunene blitt pålagt å utføre selskapskontroll av egne selskaper jf. kommunelovens § 


77.5. Bestillerfunksjonen er i loven lagt til kontrollutvalget i kommunene. Ifølge regelverket består selskaps-


kontrollen av to elementer: obligatorisk eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon som er valgfri. Dette manda-


tet tar for seg begge deler.  


 


Kontrollutvalget i Sandnes kommune har bedt om et kontrollmandat vedrørende IVAR IKS. Selskapskontroll av 


IVAR IKS er et av de prioriterte selskapene i deres nåværende plan for selskapskontroll. Det samme gjelder 


også for kontrollutvalget i Stavanger kommune. Spørsmålet om selskapskontroll tas opp med kontrollutval-


gene hos alle eierne med sikte på å foreta en samordnet gjennomgang. IVAR IKS er et viktig selskap for eier-


kommunene ut fra det skal sørge for en sikker, trygg og rasjonell vannforsyning og avløpshåndtering. I tillegg 


kommer mottak og behandling av avfall (renovasjon).  


 


IVAR IKS ble stiftet 01.12.1999 ved en videreføring av det daværende interkommunale selskapet, men nå etter 


den da nye loven om interkommunale selskaper. IVAR står for «interkommunalt vann, avløp og renovasjon» 


og er et interkommunalt selskap som har til formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, 


avløp og renovasjon i eierkommunene. 


 


IVAR IKS sin organisasjon 


 


 


IVAR IKS eies av 13 kommuner på Jæren og i Ryfylke. Den enkelte kommunes eierandel i selskapet er den andel 


kommunens innbyggertall utgjør av samtlige kommuners innbyggertall. Dette tallet revideres hvert fjerde år. 







 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Eierne/Deltakerne i IVAR IKS 
Utarbeidet dato/sign.: 


18.04.16/RES 
År: 


2016 


Enhet: 


Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


 
Side:  


2 av 7 


Sak:  


Kontrollmandat – IVAR IKS (REDIGERT) 


Siste gang i 2015. Beregningen av eierandeler gjøres med utgangspunkt i folketallene ett år forut for den pe-


rioden de skal gjelde for.  


 


Vi hadde en selskapskontroll av IVAR IKS i 2009/2010. Hovedfunnene den gang var manglende eierstrategi hos 


eierne og betydelige feil på selvkostfondene for vann og avfall. Eierkommunene har siden utarbeidet en felles 


eierstrategi for selskapet (2012). Vi hadde i februar 2011 et møte om selvkostfondene med selskapet og dets 


revisor. Det ble der skissert et opplegg for hvordan selvkostfondene skulle rettes opp. Selskapet rettet deretter 


opp selvkostfondene ved årsregnskapet for 2010.  


 


Enkelte av eierkommunene har overført hele eller deler av VAR-delen til IVAR IKS. Vi hadde her i 2015 en 


gjennomgang av avtalen med Time Kommune. I tillegg drifter IVAR selskapet Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI). 


 


IVAR IKS har ett datterselskap (IVAR Næring AS som er heleid av IVAR IKS) og seks tilknyttede selskaper (Forus 


Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning 2 AS, Stølskraft AS, Minorga Vekst AS, Svaaheia Avfall AS og 


Biogass Konsortium AS). Alle de tilknyttede selskapene er eid av IVAR Næring AS. Resultatene fra Forus Ener-


gigjenvinning 2 AS, Stølskraft AS og Minorga Vekst AS var heller dårlige (negative) i perioden 2012-2015. Bio-


gass Konsortium AS er et nyopprettet selskap (2015). 


 
 


IVAR IKS har organisert sin virksomhet slik at selvkostvirksomheten håndteres i IVAR IKS i tråd med IKS loven, 


mens all næringsvirksomhet håndteres i tråd med aksjeloven gjennom IVAR Næring AS. 


 


IVAR avsluttet i 2014 arbeidet med omstrukturering for å organisere næringsvirksomheten i et eget selskap – 


IVAR Næring AS - og i den forbindelse ble næringsvirksomhet og andelene i alle IVAR sine selskaper overført 


til IVAR Næring AS. Som følge av denne endringen utarbeides det nå konsernregnskap. 


IVAR IKS


IVAR Næring AS 
(100 %)


Forus 
Energigjenvinning 


KS (44,44 %)


Forus 
Energigjenvinning 


2 AS (43,00 %)


Stølskraft AS 
(50,00 %)


Minorga Vekst AS 
(50,00 %)


Svaaheia Avfall AS 
(20,00 %)


Biogass 
Konsortium AS 


(22 %)
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IVAR sitt konsernregnskap for 2015 viser driftsinntekter på 602 millioner kroner. Det aller meste relaterer seg 


til inntekter fra eierkommunene. Investeringer på VAR-området i IVAR var i perioden 2011-2015 på 1,486 mil-


liarder kroner. Det aller meste gjelder de to siste år (68,5 %). Bokført verdi av anleggsmidler er på 2,14 milliar-


der kroner ved utgangen av 2015. Regionen står foran en storstilt utbygging og modernisering av VAR-sekto-


ren. Det planlagte investeringsprogrammet for forbedringer med hensyn på risiko, kapasitet og kvalitet har 


gjort det nødvendig å utvide lånerammen i IVAR IKS fra 3 til 5 milliarder kroner. 


 


Formål 
Det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i IVAR IKS (eierskapskontroll), og en analyse 


av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon).  


 


Problemstillinger 
Med bakgrunn i formålet med kontrollen, er det formulert følgende problemstillinger:  


1. Er det en tilfredsstillende styring av selskapet?  


2. Følger selskapet opp eierstrategien til eierkommunene? 


3. Hvor kostnadseffektivt drives selskapet, f.eks. sett i forhold til lignende selskaper? 


4. Hvilke risikovurderinger blir gjort før større investeringer og deltagelse i andre selskaper? 


5. Blir selvkostreglene for tjenestene ivaretatt av selskapet? 


6. Er det et tilfredsstillende skille mellom selvkostdelen og næringsdelen? 


7. Hvordan følger selskapet opp datterselskaper og tilknyttede selskaper?1 


a. Eieroppfølgingen 


b. Risikovurderinger  


c. Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter) 


8. Hvordan praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser2 og offentlighet? 


9. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? 


10. Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 


 


Vi foreslår at hovedfokuset i selskapskontrollen blir på selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon) etter-


som eierskapskontrollen blir kontrollert samlet i rapporter om kommunenes eierskapsforvaltning. 


 


Selskapskontrollen vil omfatte både morselskapet, datterselskapet og de tilknyttede selskaper.  


 


Selskapskontroll (med forvaltningsrevisjon) kan bare foretas av heleide selskaper. Heleide selskaper er selska-


per eid kun av (fylkes)kommuner, interkommunale selskaper (IKS’er) og interkommunale samarbeid (IS’er). 


                                                 
1 Datterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselskapet). Det vises til aksjelovens § 1-3. Som tilknyttet sel-
skap regnes selskap hvor morselskapet har betydelig innflytelse. Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselskapet eier/kontrollerer 
minst 20 % av aksjene. Det vises til regnskapslovens § 1-4. Oppretting av og deltagelse i andre selskaper er hjemlet i IVAR IKS sin selskapsavtale. 
2 Her kan både den klassiske anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften være aktuelle. Dette forholdet synes å kunne være noe uklart. 
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Det er innsynsrett for revisor i heleide selskaper iht. kommuneloven § 80. I deleide selskaper vil det også være 


andre typer eiere (eksempelvis private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn etter lov-


reglene. I slike tilfeller må selskapskontrollen/forvaltningsrevisjonen basere seg på innsyn i åpne kilder (offent-


lig informasjon) og den informasjon som måtte ligge i morselskapet. Alternativt på et utvidet innsyn etter sær-


skilt avtale med de øvrige eierne. Innsynsrett kan en sjelden gang være vedtektsfestet. 


 


Forus Energigjenvinning KS, Svaaheia Avfall AS og Biogass Konsortium AS har også private eiere og er derfor 


deleide selskaper. 


 


Kontrollkriterier 
Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bruker for å vurdere funne-


ne i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det re-


viderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak.  


 


Ved denne selskapskontrollen tas det utgangspunkt i følgende kilder:  


 Lovregler om interkommunale selskaper 


 Lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet  


 Forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven 


 Aksjelovens kapittel 4 om Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv.  


 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester3 


 Selskapets selskapsavtale 


 Eierkommunenes eierstrategi overfor IVAR IKS (2012) 


 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 


 


Metodevalg 
Metodisk vil vi benytte intervjuer, dokumentgranskning og analyser. Vi innhenter også egenerklæringer/spør-


reskjemaer fra daglig leder, styret og eierrepresentantene. Selskapets strategier og eiernes eierstrategi overfor 


selskapet står sentralt. I tillegg til selskapets praktisering av selvkostreglene. For kostnadseffektivitet foretas 


sammenligninger/benchmarking med lignende selskaper. For datterselskaper og tilknyttede selskaper vil vi 


konsentrere oss om eieroppfølgingen, risikovurderinger og samhandlingen med IVAR IKS. Det vil også ses på 


samhandlingen mellom de to energigjenvinningsselskapene. Gjennomgangen av offentlige anskaffelser, of-


fentlighet, etikk, arbeidsmiljø og miljøvern gjøres på et overordnet nivå. Det foretas stikkprøver vedrørende 


offentlige anskaffelser. 


                                                 
3 KMD fastsatte 24.02.14 nye retningslinjer for beregning av selvkost (KMD H-3/14). De er gjort gjeldende fra budsjett- og regnskapsåret 2015. Det er 
ingen endringer av betydning, med unntak for kalkylerenten. De nye retningslinjene bygger på de samme hovedprinsippene som de forrige retnings-
linjene (KRD H-2140). 
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Vi satser på å kunne bruke ekstern ekspertise på enkelte av problemstillingene. Det tenkes spesielt på risiko-


vurderinger og samhandlingen mellom IVAR og de andre selskapene samt samhandlingen mellom de to ener-


gigjenvinningsselskapene. 


 


Omfang 
Selskapskontrollen vil bli gjennomført av forvaltningsrevisor Rune Eskeland, under ledelse av fagansvarlig for 


forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Bernt Mæland og revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad. Samlet tidsan-


slag til planlegging, kartlegging, analyser og rapportering er 550 timer inkl. bruk av ekstern ekspertise. Dette 


blir fordelt iht. eierandeler for de kommunene som deltar i kontrollen. Det legges 10 timer i «bunn». Dersom 


alle kommunene deltar blir Sandnes sin andel på 102 timer. Det vises til vedlegget kommunenes eierandeler i 


IVAR. 
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Vedlegg 1 – Selskapenes formål 
Vedtektsfestet formål og IVAR sine eierandeler 


 


IVAR IKS 


Levere drikkevann til eierkommunene, motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene, samt å motta og behandle 


avfall fra eierkommunene. Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. 


Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. Selskapet kan delta på eier-


siden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir 


for kommunens deltakelse i selskaper/forretningsdrift. 


 


IVAR Næring AS (Eid av IVAR IKS med 100 %) 


Drive forretningsvirksomhet innenfor, eller i tilknytning til, fagområdene vann, avløp eller renovasjon. Selskapet skal i 


tillegg drive med næringsutvikling, herunder kunne eie aksjer i andre selskaper, og hva ellers som står i naturlig forbin-


delse med dette. 


 


Forus Energigjenvinning KS (Eid av IVAR Næring AS med 44,44 %) 


Bygge, eie og drive anlegg for produksjon og salg av fornybar energi basert på avfallsforbrenning for levering til fjern-


varme og andre formål. Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets kjernevirksomhet, res-


surser og kompetanse. 


 


Forus Energigjenvinning 2 AS (Eid av IVAR Næring AS med 43,00 %) 


Forbrenning av husholdnings- og næringsavfall for produksjon og salg av energi. Selskapets hovedformål er å sikre til-


strekkelig regional behandlingskapasitet for kommunenes restavfall fra husholdningen. Kommunene er her representert 


ved eierne av Forus Energigjenvinning 2 AS. 


 


Stølskraft AS (Eid av IVAR Næring AS med 50,00 %) 


Utbygging av vannkraft og produksjon av elektrisk kraft samt hva som dermed står i forbindelse. Selskapet skal videre 


kunne delta i andre selskaper. 


 


Minorga Vekst AS (Eid av IVAR Næring AS med 50,00 %) 


Omsette organiske gjødselprodukter basert på fiberrest fra biogassanlegg, husdyrgjødsel og andre organiske avfallspro-


dukter. Selskapet kan også foredle og omsette organiske avfallsprodukter mot andre markedssegmenter som produk-


sjon av jordforbedringsmidler og vekstjord. 


 


Svaaheia Avfall AS (Eid av IVAR Næring AS med 20,00 %) 


Avfallsbehandling og gjenvinning, herunder deponi for ordinært avfall, samt hva hermed står i forbindelse. 


 


Biogass Konsortium AS (Eid av IVAR Næring AS med 22,00 %) 


Eierskap i selskaper som driver med utvikling av konsepter og piloter, kvalifisering av teknologi og utstyr samt rådgiv-


ning innen distribuert biogassproduksjon og dertil hørende virksomhet. 
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Vedlegg 2 – Kommunenes eierandeler i IVAR 
 
(Med vår timefordeling på kommunene) 
 


Eierkommune Eierbrøk Faste timer Variable timer Totalt timer 


Stavanger 39,957 % 10 168 178 


Sandnes 21,971 % 10 92 102 


Sola 7,665 % 10 32 42 


Klepp 5,649 % 10 24 34 


Hå 5,536 % 10 23 33 


Time 5,469 % 10 23 33 


Strand 3,710 % 10 16 26 


Gjesdal 3,458 % 10 15 25 


Randaberg 3,183 % 10 13 23 


Rennesøy 1,453 % 10 6 16 


Finnøy 0,943 % 10 4 14 


Hjelmeland 0,852 % 10 4 14 


Kvitsøy 0,162 % 10 1 11 


 100,008 % 130 420 550 
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KONTROLLUTVALGET I HÅ KOMMUNE 


PROTOKOLL 
 


 
 
 


Utval:  


Kontrollutvalet i Hå 
 


Møtenr.: 


2 / 2016 


Møtedato: 


20.04.2016 


Utvalssaksnr.: 


9/16 - 15/16 


Disse møtte: 
Hans Obrestad 
Odd Øverby  
Torhild Johanne Riis  
Elin Hetland Mong  
Oddmund Gravdal 


Forfall / varamedlemmer: 
 
 


Andre som var med i møtet: 
Ordførførar Jonas Skrettingland 
Kemner Ivar Slettebø til sak 9 
Rådmann Anne Berit Berge Ims og økonomisjef Bente Iversen, helse og sosialsjef 
Vigdis M. Naustdal, Personal og organisasjonssjef Markus Bjørnseth møtte frå 
kommunen til sak 11 og 14. 
Oppdragsleiar Annebeth M. Mathiassen frå Rogaland Revisjon IKS. 
Seniorrådgivar Per Kåre Vatland, Rogaland Kontrollutvalssekretariat. 
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Innkallinga vart godkjent med følgande merknader: 
Odd hadde spørsmål om kvifor ikkje inkallinga/sakliste ikkje låg på nettet. Dette svara 
leiar og sekretæren på, innkalling med sakliste skal liggja på heimesida til Hå kommune! 
 
 
 
9/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 24. februar 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Hå godkjenner protokollen frå møtet den 17. juni 2015.  
 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå godkjenner protokollen frå møtet den 17. juni 2015 
 


[Lagre]  
 
 
 
10/16 Skatterekneskap 2015 med kontrollrapport frå skatteetaten 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Hå tek skatterekneskapen for 2015 til orientering.  


Saken vert sendt til kommunestyret til orientering.  
 
 


Møtebehandling 
Kemner orienterte om skatterekneskapen og kontrollrapporten.  
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå tek skatterekneskapen for 2015 til orientering.  


Saken vert sendt til kommunestyret til orientering. 
 


[Lagre]  
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11/16 Uttale til årsrekneskapen 2015 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Hå har ingen / fyljande kommentarar til det framlagde 
årsrekneskapet for 2015 for Hå kommune ut over det som går fram av 
revisor sin beretning og oppgjersnotat.  


Kontrollutvalet i Hå har ingen / fyljande kommentarar til dei framlagde 
årsrekneskapa for 2015 for Jæren Everk KF og Sirevåg Havn KF ut over 
det som går fram av revisor sin beretning og oppgjersnotat.  


 
 


Møtebehandling 
Økonomisjef orienterte om årsrekneskapen.  


Kontrollutvalet har ingen kommentarar utover det som går fram av utsendte 
dokument.  
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå har ingen kommentarar til det framlagde årsrekneskapet 
for 2015 for Hå kommune ut over det som går fram av revisor si beretning 
og oppgjersnotat.  


Kontrollutvalet i Hå har ingen kommentarar til dei framlagde årsrekneskap 
for 2015 for Jæren Everk KF og Sirevåg Havn KF ut over det som går fram 
av revisor si beretning og oppgjersnotat. 
 


[Lagre]  
 
 
 
12/16 Dialog med administrasjonen om ny plan for forvaltningsrevisjon 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Hå tek rådmannen sine innspel til Plan for forvaltnings-
revisjon med seg i det vidare arbeid med den nye planen.  


Sekretariatet vil summere opp innspela i eit eige referat.  
 
 


Møtebehandling 
Administrasjonen orienterte innspel til plan for forvaltningsrevisjon. 
Sekretariatet summerer opp innspela i eige referat som vert lagd fram i 
neste møte  
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Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå tek rådmannen sine innspel til Plan for forvaltnings-
revisjon med seg i det vidare arbeid med den nye planen.  


Sekretariatet vil summere opp innspela i eit eige referat. 
 


[Lagre]  
 
 
 
13/16 Oppfølging av rapport: Jordvern 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Hå tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten «Jordvern» til orientering. 


Melding om oppfølging vert sendt til kommunestyret til orientering.  
 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten «Jordvern» til orientering. 


Melding om oppfølging vert sendt til kommunestyret til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
14/16 Orientering om kommunen sine reglar for skjenking på kommunale 


arrangement 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Hå tek rådmannen si utgreiing til orientering.  
 


Møtebehandling 
Personal- og administrasjonssjef orienterte om kommunen sine regler for 
skjenking på kommunale arrangement. 
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Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå tek rådmannen si utgreiing til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
15/16 Statusoversikt april 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Hå tek statusoversikt april 2016 til orientering.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå tek statusoversikt april 2016 til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 


 
 
 
 
EVENTUELT 


Leiar orienterte om FKT sin fagkonferanse.  
 
 
 
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 kontrollutvalet 
        Sekretær for kontrollutvalet 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur  
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 Kontrollutvalet i Hå 
 


Arkivkode : 144 


Saksnr. : 16/00207 


Møte med politikarane 12. mai 2016 - Innspel til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 


 


Tilstade i møtet: 
Frå den politiske leiinga møtte: 


Ordførar Jonas Skrettingland 


Varaordførar / gruppeleiar H Mons Skrettingland 


Utvalsleiar Opplæring og kultur Wibecke Natås 


Utvalsleiar Helse og sosialsaker Tor Rune Gudmestad 


Utavlsleiar Tekniske saker og næring/Gruppeleiar Krf Andreas Bjorland 


Gruppeleiar Ap Tone Elin Berge 


Gruppeleiar Nærbølista Trond Knudsen 


Gruppeleiar Sp Sveinung Lode 


Gruppeleiar Frp Svein Arve Nygård 


Gruppeleiar Lista for Søre Hå Magnar Mattingsdal 


Frå kontrollutvalet møtte 


Hans Obrestad, Dagfinn Øvreby, Thorild Johanne Riis, Elin Hetland Mong, Ommund Gravdal 


og frå sekretariatet Per Kåre Vatland 


Politikarane kom med fyljande innspel til planen: 
1. Helse og sosial. Sparer pengar (brukar mindre enn budsjett) – Får brukarane dei 


tenestene dei har krav på, og har tenestene kommunen leverer den kvalitet den skal ha. 


2. Går ein vidare på fyste punktet: Har kommunen den fagkompetanse den treng på alle 


områda: Helse, Oppvekst (skule, barehage mm.) Teknisk.  


3. Kommunen fekk kritikk frå Fylkesmannen m.o.t. skule, på grunn av resultat Er det så 


galt som fylkesmannen seier. Kor trykker skoen – sjå på ressursbruk og kompetanse i 


skulen.  


4. Korleis er kommunens system for tilbakemeldingar på skriftlege spørsmål til 


kommunen. Svarar ein innsendaren og skjer dette innan rimeleg tid. (Vurdering i høve 


til fristar i lovverket, - (fristar i forvaltningslova eller særlover). 


5. Barnehage i Hå skårar lågt på kommunebarometeret. Ein er klar over at ei årsak kan er 


mangel på pedagogar. kommunen har teke grep for å heve kompetanse men dette tek 


tid.  


6. Helse tenke framover. Korleis sikre gode tenester til innbyggjarane, rett samansetning 


av tenester og bygge kompetanse  


 


 
Referent: 


Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
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Vedlikehold av kommunale bygg - 3 - Hå kommune 


 


 
 


Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarli-


ge i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig 


dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene va-


rierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan be-


handles: 


 


1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 


2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg 


 


 


Innhold .................................................................................................................. 3 


Sammendrag ........................................................................................................ 4 


Rådmannens kommentar .................................................................................. 9 


Rapporten ........................................................................................................... 10 


1 Innledning ........................................................................................... 12 


1.1 Formål og problemstillinger ............................................................. 12 


1.2 Revisjonskriterier og metode ............................................................ 12 


2 Teori og revisjonskriterier ................................................................. 14 


2.2 Revisjonskriterier ............................................................................... 19 


3 Fakta og vurderinger .......................................................................... 21 
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Formålet med prosjektet har vært å vurdere hvordan Hå kommune arbeider for å sikre 


forvaltningen av sine bygg, og bevare verdier. Vi har også sett på mulige konsekvenser 


for kommuneøkonomien og brukerne ved utsatt vedlikehold.  


 


Følgende problemstillinger er gitt: 


 Hvordan har utviklingen i vedlikeholdsomfanget vært, og hvor stort er det 


eventuelle etterslepet? 


 Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å kartlegge og dokumentere ved-


likeholdsbehovet, og hvordan blir prioriteringer foretatt? 


 Hvordan arbeider kommunen for å forvalte sin realkapital på kort og lang sikt 


gjennom forebyggende aktiviteter, ordinært og ekstraordinært vedlikehold, og 


rehabiliteringer? 


o Hvordan organiseres arbeidet, og hvor store ressurser anvendes? 


o Hvilken internkontroll og hvilke systemer har kommunen for å følge opp eien-


domsforvaltningen? 


 Hvilke konsekvenser har utsatt vedlikehold for kommunens økonomi og for 


brukerne? F.eks. mht. inneklima, energiforbruk, renhold og slitasje, midlertidi-


ge løsninger, forringelsen av tjenesteyting/ produksjon mv. 


 


Per i dag har ikke kommunen oversikt over vedlikeholdsbehov ved alle sine bygg, og 


det er ikke foretatt beregninger av totalt etterslep. Kommunens vedlikeholdsutgifter 


forbundet med bygg1 var på i underkant av kr 7,5 mill. i 2015, en nedgang på ca. kr 1 


mill. fra 2014. Dette til tross for at kommunens bygningsmasse har økt i samme perio-


de. Figuren under illustrerer nivået på rapportert vedlikeholdsutgifter per kvm. for Hå 


kommune i årene 2011 til 20142.  


                                                      
1 Konto 1131 Diverse vedlikehold v/ firma og konto 1251 Materialer til vedlikehold, ansvar 100-599.  
2 Kilde: KOSTRA 
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Figur 1 – KOSTRA – tall for utgifter til vedlikehold per kvm.: 
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 Reduksjonen i 2014 skyldes at kommunens bygningsmasse har økt, uten av det er be-


vilget mer midler til vedlikehold.  


 


Gjennom innføring av internkontrollsystemet IK- Bygg har kommunen skaffet seg 


oversikt over vedlikeholdsetterslep på kommunens skoler og barnehager, som per mai 


2016 er på ca. kr 25,6 mill. Ved å fullføre registreringen av kommunens bygg innen hel-


se, administrasjon og kultur vil kommunen få oversikt over totalt vedlikeholdsetter-


slep. Med 2014 nivå på vedlikeholdsutgifter – kr 65,- per kvm – vil etterslepet fortsette 


å øke – anslagsvis med kr 3,5 mill. per år ved 30 års levetid og kr 10,5 mill. ved 60 års 


levetid3. Det er etter vår vurdering viktig at vedlikeholdsbehov presenteres politisk slik 


at en styrker politisk forankring og synliggjør behovet for vedlikeholdsmidler.  


 


I Hå er det kommunen som eier sine formålsbygg. Per mai 2016 har ikke kommunen en 


fullstendig oversikt over den totale størrelsen på bygningsmassen den eier og har ved-


likeholdsansvar for. Dette er viktige opplysninger som blant annet kan få konsekvenser 


i et eventuelt forsikringsoppgjør. I kommunens regnskap har byggene en bokført verdi 


på i overkant av kr 1,3 milliarder4.  


 


Forvaltning, drift og vedlikehold var tidligere tillagt den enkelte etat men ble i juli 2014 


samlet i en nyopprettet eiendomsavdeling hvor ny eiendomssjef ble ansatt i 2015. Ei-


endomssjefen rapporterer direkte til rådmannen. Avdeling for drift og vedlikehold har 


ansvar for at alle boliger og institusjoner i kommunen fungerer og blir vedlikeholdt. 


Drift og vedlikehold består av seks underavdelinger med ca. 130 ansatte, de fleste av 


                                                      
3 Modell for utregning av vedlikeholdsbehov (KS 2008, vedlikehold i kommunesektoren, fra forfall til forbilde). Årlig 


vedlikeholdskostnad på kr 170,- pr kvm med en levetid på 60 år og kr 100,- pr kvm med en levetid på 30 år.  
4 Kilde: Årsregnskap 2014, balanseregnskapet – bygg og anlegg. 
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disse innen renhold. Ifølge eiendomssjef har drift og vedlikehold ansvar for mer enn 


100 000 kvm. bygningsmasse. De eneste bygg som er unntatt fra drift og vedlikehold 


sitt ansvar er diverse verneverdige kulturbygg som eksempelvis Hå gamle prestegård 


og Obrestad Fyr. Drift og vedlikehold har per januar 2016 16 fast ansatte vaktmestere. I 


januar 2015 tok kommunen i bruk et epost-system som kalles vedlikehold sakspost. Alle 


henvendelser vedrørende drift og vedlikehold skal sendes på e-post til dette systemet. 


Større vedlikeholdsbehov skal rapporteres til IK-Bygg og prioriteres etter at budsjett er 


bevilget. 


 


Kommunen har ikke egen eiendomsstrategi og har til nå ikke hatt tallfestede mål og 


prioriteringer for vedlikehold av kommunens bygg. 17. desember 2015 ble Barnehage-


bruksplan for 2016-2019 vedtatt5. Til denne planrevisjonen er det laget grove kostnads-


overslag som viser vedlikeholdsbehov. Dette er eneste form for vedlikeholdsbehov 


som er presentert for kommunestyret i 2015. Eiendomsforvaltning var heller ikke et 


tema på folkevalgtopplæringen i oktober 2015. 


 


Administrasjonen i Hå har ikke praksis for å utarbeide en oversikt over årlige kostna-


der til drift og vedlikehold per bygg. Slike opplysninger gir et godt grunnlag for å følge 


utviklingen av bygget over tid, sammenligning mellom bygg og mot andre forvaltere, 


samt for avdekking av kostnadskrevende avvik og potensial for effektivisering.  


 


Hå kommune har inntil nylig ikke hatt noen form for oversikt over den bygningsmes-


sige tilstanden, og den har dermed ikke heller hatt noe å prioritere vedlikehold ut i fra. 


Må-tiltak har blitt utført først, ellers har det vært mer eller mindre tilfeldig hva som har 


blitt utført av vedlikehold.  


Hå kommune startet første registrering i internkontrollsystemet IK-Bygg i januar 2014 


og systemet ble tatt i bruk høsten 2015. Per januar 2016 er kommunen ferdig med å re-


gistrere tilstanden til kommunens barnehager og skoler. Neste som skal registreres er 


kommunens bygg innen helse. Registreringen innebærer en omfattende gjennomgang 


av tilstanden på bygget i dag. Mangler og feil som registreres blir priset i samråd med 


fagpersonell slik at totalt vedlikeholdsetterslep kan beregnes.  


 


Vedlikeholdsbudsjett for kommunens bygg6 er på i overkant av kr 6,5 mill. for 2016. 


Via investeringsbudsjettet skal det i 2016 gjøres tiltak i eksisterende skole- og barneha-


gebygg for henholdsvis kr 2,9 mill. og kr 3 mill. Per mai 2016 er leder for drift og vedli-


kehold, i samarbeid med driftsteknikere og vaktmestere, i sluttfasen med å utarbeide 


en tiltaksplan for skoler og barnehager basert på opplysningene i IK-Bygg.  


Dette bør også kommuniseres internt for å unngå usikkerhet og misoppfatninger. 


Gjennom intervjurunden fikk vi inntrykk av at flere ledere savnet opplysninger om 


                                                      
5 Kommunestyretsak 108/15. 
6 Bygg: Barnehager, skoler, administrasjonslokaler, helse og kultur. 
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vedlikeholdsbudsjett og –planer for sitt bygg.  Ifølge eiendomssjef ble det ikke utarbei-


det en prioritert plan for vedlikehold for 2015.  


 


Ved å ta i bruk internkontrollsystemet IK-Bygg har kommunen lagt til rette for en mer 


helhetlig vedlikeholdsstrategi, og et grunnlag for å kunne prioritere nødvendig vedli-


kehold ut i fra tilgjengelige ressurser. Når registreringen er ferdig er det viktig at ved-


likeholdsplanene utarbeides og kommuniseres. Flere av intervjuobjektene uttrykte 


usikkerhet knyttet til IK- Bygg og savnet planer over hvilke tiltak som skulle utføres på 


deres bygg i år. I flere tilfeller ble det uttrykt at «det var bedre før, da fikk vi oversikt over a, 


b og c tiltak». Det ble også uttrykt usikkerhet knyttet til bruk av vernerunde og om dette 


var en ordning som fortsatt skulle praktiseres. I flere tilfeller var det ikke blitt gjennom-


ført vernerundede de siste årene. Disse forholdene gir indikasjoner om at informasjo-


nen som er gitt i forbindelse med innføring av nytt internkontrollsystem ikke har vært 


tilfredsstillende, og at dette skaper usikkerhet hos de som er involvert i endringspro-


sessen. Det er svært viktig at fremtidige tiltak kommuniseres internt for å forhindre 


usikkerhet i etatene. 


Ekstrakostnader til renhold, strøm eller andre driftskostnader fikk lavest score (3,1) i 


spørreundersøkelsen fra 2016 og er dermed den hyppigst opplevde konsekvensen av 


mangelfullt vedlikehold blant respondentene i undersøkelsen. Gjennom intervjurun-


den fikk vi inntrykk av at en del vedlikeholdsbehov dekkes kortsiktig. Kortsiktige løs-


ninger kan føre til økte vedlikeholdsutgifter totalt sett samtidig som det opptar perso-


nalressurser.   


 


Ifølge brukerundersøkelser medfører mangelfullt vedlikehold konsekvenser for bru-


kerne av kommunens bygg. Dårlig inneklima, fuktproblemer og vansker med opp-


varming var hyppigst opplevde konsekvenser. Dette er forhold som kan føre til ytterli-


gere ressursbruk, idet sykefraværet kan øke og effektiviteten synke.  


 


Gjennom intervjurunden fikk vi flere konkrete eksempler på at manglende vedlikehold 


har konsekvenser for brukerne av kommunens bygg. På Vigrestad barneskule beskri-


ves forholdene ved et tak ute slik: «Her kan det dette ned småsteiner, jeg håper noe skjer før 


noen blir skadet». 


 


Kontrollutvalget har antydet at kommunen bygger mye men at byggene forfaller fort. 


Videre har de stilt spørsmål ved om dette skyldes at kommunen har for få vaktmestere.   


Både spørreundersøkelsen og intervjurunden ga et positivt inntrykk av vaktmester-


ordningen i kommunen og at innmeldte behov – så lenge det ikke er spesielt kostbart – 


blir fikset innen rimelig tid.  
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Ifølge leder for drift og vedlikehold kan hurtig forfall hovedsakelig tilskrives forhold 


ved to prosesser; valg av byggemateriale og totalentreprise. Etter vår vurdering er det 


avgjørende at kommunen legger ned et grundig arbeid i selve anbudsgrunnlaget for å 


sikre at bygget får ønskede kvaliteter. Inntil nylig har ikke drift og vedlikeholdsavde-


lingen vært involvert i anbudsprosessen. Ifølge eiendomssjef er det nå et mål å trekke 


inn vedlikeholdsavdelingen og IT tidlig i prosessen. Levetiden og holdbarheten på 


bygg henger sammen med valg av kvalitet på materiell og vedlikehold. Det er derfor 


av største betydning at kommunen selv beskriver i anbudet hvilke funksjons- og kvali-


tetskrav som ønskes.  


 


Oversikt over årlige drift- og vedlikeholdskostnader per bygg kan være et nyttig in-


formasjonsgrunnlag ved valg av byggematerialer i forbindelse med nybygg. På den 


måten kan en få en indikasjon om hvilke konsekvenser valg av byggematerialer vil gi 


vedlikeholdsmessig.  


 


Vi vil anbefale at kommunen: 


 Snarlig fullfører registreringen av kommunens bygg i IK- Bygg, samt foretar år-


lige oppdateringer slik at kommunen kan dra nytte av systemet så snart som 


mulig.  


 Bruker IK-Bygg aktivt for å utarbeide planer og vedta prioriteringer. Oppdatert 


og relevant informasjon om bygningsmassen vil sette kommunale beslutnings-


takere på politisk og administrativt nivå i stand til å prioritere nødvendig ver-


dibevarende vedlikehold. Det er viktig å presenterer vedlikeholdsbehovet for 


de folkevalgte, slik at man styrker politisk forankring, kommunikasjon, og fel-


les forståelse for vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid. 


 Forsikrer seg om at plan for vedlikehold basert på opplysningene i IK-Bygg blir 


kommuniseres internt. Dette vil sikre forankring og forståelse internt for at det-


te arbeidet er av betydning. Det er også viktig å kommunisere fremtidige tiltak 


for å forhindre usikkerhet i etatene. 


 Utarbeider årlige oversikter over kostnader til drift og vedlikehold for hvert 


bygg i henhold til Kontoplan i NS 3454. Slike opplysninger gir mulighet for å 


følge utviklingen av bygget over tid, sammenligning mellom bygg og mot 


andre forvaltere, samt for avdekking av kostnadskrevende avvik og potensial 


for effektivisering.  


 Avklarer hvordan vernerunder skal gjennomføres, for å involvere verneombu-


dene i kartlegging av vedlikeholdsbehov. 
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Rådmannen har gitt følgende kommentar til rapporten, datert 01.06.2016: 


 


Formålet med Forvaltningsrevisjonen: vedlikehold av kommunale bygg har vært å vurdere 


hvordan Hå kommune arbeider for å sikre forvaltningen av våre bygg, og bevare ver-


dier. Revisjonen har også sett på mulige konsekvenser for kommuneøkonomien og 


brukerne ved utsatt vedlikehold. 


 


I punkt 3.4.2 Utvikling, side 2009, viser forvaltningsrevisjonsrapporten i figur 13 til ut-


viklingen innenfor dette området fra 2009 til 2016. På alle de seks indikatorene har Hå 


kommune hatt en positiv utvikling og forbedret seg betydelig.  


 


Hå kommune vil fortsette det gode arbeidet med å sikre forvaltning av våre bygg og 


bevare verdier basert på de anbefalinger som revisjonen har gitt oss i rapporten. 
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Med bakgrunn i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon, bestilte kontrollutvalget i Hå 


den 02.09.2015 et prosjekt om eiendomsforvaltning.  


 


Prosjektet skal vurdere hvordan kommunen arbeider for å forvalte, drive og vedlike-


holde sin realkapital (bygg), og angi konsekvenser for kommuneøkonomien og bru-


kerne av utsatt vedlikehold.  


 


I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstil-


linger skal besvares: 


 


 Hvordan har utviklingen i vedlikeholdsomfanget vært, og hvor stort er det 


eventuelle etterslepet? 


 Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å kartlegge og dokumentere ved-


likeholdsbehovet, og hvordan blir prioriteringer foretatt? 


 Hvordan arbeider kommunen for å forvalte sin realkapital på kort og lang sikt 


gjennom forebyggende aktiviteter, ordinært og ekstraordinært vedlikehold, og 


rehabiliteringer? 


- Hvordan organiseres arbeidet, og hvor store ressurser anvendes? 


- Hvilken internkontroll og hvilke systemer har kommunen for å følge 


opp eiendomsforvaltningen? 


 Hvilke konsekvenser har utsatt vedlikehold for kommunens økonomi og for 


brukerne? F.eks. mht. inneklima, energiforbruk, renhold og slitasje, midlertidi-


ge løsninger, forringelsen av tjenesteyting/ produksjon mv. 


 


Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i un-


dersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 


kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. Bygningsved-


likehold og eiendomsforvaltning er i liten grad regulert i lovgivningen, og vi må derfor 


utlede som revisjonskriterier en såkalt beste praksis fra utredninger, rapporter, stan-


darder og teori og veiledere fra offentlige og andre organer som har en viss autoritet 


overfor kommunen. Vi vurderer innsamlede data opp mot revisjonskriterier/ beste 


praksis utledet fra følgende kilder: 


 


 Lov 25.09.1992 nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommunelo-


ven) 
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 Forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 


(budsjettforskriften) 


 NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i 


kommunesektoren 


 Kommunens interne styringsdokumenter, herunder vedlikeholdsplaner 


 KS- rapport – vedlikehold i kommunesektoren – fra forfall til forbilde 


 KS- veileder Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold 


 NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk 


 NS 3424: Tilstandsanalyse av byggverk 


 


 


Utledning av revisjonskriterier følger i neste kapittel. Problemstilling nr. 1 er beskri-


vende og har dermed ingen revisjonskriterium.  


 


Metodisk har vi gjennomgått relevant dokumentasjon og hatt intervju med eiendoms-


sjef og avdelingsleder for drift og vedlikehold. I tillegg har vi gjennomført intervjuer 


med styrer og verneombud i Breidablikk- og Rosktoppen barnehage, rektor og verne-


ombud på Vigrestad barneskule og Motland skule, samt leder og verneombud på Hå 


sjukeheim.  


 


Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant brukere – ledere og verneombud 


– av kommunale bygg i Hå kommune. Spørreundersøkelsen ble sendt til 50 personer i 


de ulike virksomhetene i kommunen, som i utgangspunktet er brukere av kommunens 


bygg, og som har et ansvar for å melde fra om vedlikeholdsbehov. Vi fikk svar fra 26 


personer, noe som tilsvarer en svarprosent på 52 %. Denne undersøkelsen kan ses på 


som en temperaturmåling for tilfredsheten blant brukerne. På flere spørsmål ble det 


krysset av fra 1 til 6 på et skjema hvor alle utsagn var positivt formulert. Garderingen 


sier noe om hvor enige eller uenige respondenten var i det enkelte utsagn. 1 er dårligst 


og 6 er best. Et gjennomsnitt på 3,5 og under tilsier at brukerne ikke er tilfreds, mens et 


snitt over 3,5 tyder på fornøyde bruker.  


 


I tillegg har vi lagt til grunn erfaringer fra tidligere prosjekt i Hå, Sola og Sandnes 


kommuner i 2009, samt tilsvarende prosjekt i Gjesdal i 2011, Randaberg i 2012 og 


Strand i 2013.  


 


En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens ved-


legg.  


 


Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunn-


lag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 


 







Rogaland Revisjon IKS 


VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER - 14 - HÅ KOMMUNE 


 


 


Hå kommunes eiendomsforvaltning og vedlikehold er vurdert opp mot spesifikke kri-


terier for god eiendomsforvaltning.  


 


I gjennomgangen under går vi gjennom informasjon og anbefalinger i ulike kilder som 


har betydning for våre problemstillinger. Drøftingen baserer seg på følgende hoved-


kilder: 


 


 


Utredningen definerer god eiendomsforvaltning slik: 


«God eiendomsforvaltning er å gi brukerne gode og effektive bygg til lavest mulig kostnad. Det-


te innebærer å skape best mulige rammevilkår for brukernes virksomhet over tid».  


 


Utredningen anbefaler at organisering av eiendomsforvaltning tar utgangspunkt i rol-


lene som eier, forvalter og bruker av byggene7.  


 


Eiendomsforvaltningsutvalget utarbeidet følgende kriterier for god eiendomsfor-


valtning.  


 


                                                      
77 De ulike rollene innen kommunal eiendomsforvaltning er i utredningen definert slik:  


Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor eiendommens kreditorer, de långivere og leverandører av 


varer og tjenester som eiendommen er avhengig av, offentlige myndig-heter, naboer og andre i henhold til inngåtte av-


taler, norsk lov og sedvane.  


 


Forvalterrollen omfatter å forestå løpende drift og vedlikehold av bygningen så langt dette er eierens (og ikke bruke-


rens) ansvar. Forvaltningen innebærer også å betale skatter og avgifter og følge opp eierens plikter og rettigheter etter 


inngåtte avtaler overfor brukerne.  


 


Brukerrollen ivaretas av vedkommende brukervirksomhet på stedet, men også av den sentrale fagadministrasjon og 


kommunestyret/fylkestinget som ansvarlig for tjenestetilbudet. Kommunestyret eller fylkestinget vil derfor kombinere 


rollene som eier og bruker på et overordnet, strategisk nivå og ha det overordnede ansvaret som følger med begge rol-


lene.  
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Tabell 1 – Kriterier for god eiendomsforvaltning 


 
1. Det foreligger overordnede politiske mål for eiendomsforvaltningen  


2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen  


3. Generelle delkriterier (presiseres i forbindelse med politiske mål)  


a. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov  


b. Effektiv arealutnyttelse  


c. Godt, verdibevarende vedlikehold  


d. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning  


e. Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter  


f. En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen  


                g. Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige 


karakter  


4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt  


 


 


God praksis er at eieren fastsetter de målene, prioriteringene og rammene som eien-


domsforvaltningen skal styres etter, og at man har et system for planlegging og styring 


av eiendomsforvaltningen. I Riksrevisjonens dokument nr. 3:13 2004:2005 anses det 


som viktig å fastsette mål for vedlikeholdet slik at det foreligger grunnlag for styring 


og kontroll. For at politikerne skal kunne fastsette mål og prioriteringer er det en forut-


setning at de får fremlagt til behandling en saksutredning fra administrasjonen. Videre 


sier Kommuneloven $ 23 nr. 2 at administrasjonssjefens oppgaver og myndighet på-


legger administrasjonssjefen å «påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 


forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt».  


 


Et rasjonelt eller målrettet system for planlegging og styring (kriterium nr. 2) bør ifølge 


utredningen inneholde to hovedkomponenter – tilstandsinformasjon og planlegging av 


tiltak. Det anbefales at eiendomsforvaltningen har informasjon og data om eiendoms- 


og bygningsregister med areal, kostnader og inntekter relatert til hvert bygg i henhold 


til NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. God kommunikasjon mellom administra-


sjonen og politikere er av avgjørende betydning for å sikre godt vedlikehold.  


 


NOUen konkluderer blant annet med at «det er dårlig totaløkonomi å vedlikeholde eiendom 


dårlig»8. Konsekvensene av dårlig vedlikehold kommer imidlertid ikke til syne umid-


delbart, og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det være fristende eller til og med nød-


vendig å skjære ned på vedlikeholdet. NOUen slår blant annet fast at «planmessig vedli-


kehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt og vil over tid føre til at forvaltningskostnadene blir 


lavere enn ellers. Utsettelse av vedlikeholdet for å spare penger er altså kortsiktig og fører til økte 


kostnader i det lange løp»9 


 


Figuren under viser sammenhengen mellom størrelsen på årskostnadene (y-aksen) og 


graden av planmessig vedlikehold av bygninger (x-aksen). 


                                                      
8 Kilde: NOU, 2004:22 s. 40.  
9 Kilde: NOU, 2004:22 







Rogaland Revisjon IKS 


VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER - 16 - HÅ KOMMUNE 


 


 


Figur 2 – Sammenheng mellom innsatsen i planmessig vedlikehold og bygningens totale 


årskostnader10 


 


 


 


 


 


Kommunens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) fikk i 2008 gjennomført en 


omfattende undersøkelse11 av tilstanden på kommuners og fylkeskommuners byg-


ningsmasse. I undersøkelsen ble gjennomsnittlig normtall for verdibevarende vedlike-


hold satt til kr 170/ kvm ved 60 års levetid og kr 100/ kvm ved 30 års levetid, basert på 


NS 3454 «Livssykluskostnader for byggverk».  


 


Rapporten konkluderte med at det var et samlet oppgraderingsbehov på mellom 94 og 


142 mrd. kroner. Dette skyldes dels et betydelig vedlikeholdsetterslep, og dels at kra-


vene til standard har økt over tid. I rapporten blir det framhevet at det er viktig å utar-


beide en helhetlig eiendomsstrategi, hvor vedlikehold inngår som et vesentlig element, 


denne strategien må forankres i kommunens overordnede styringsdokument. Hå 


kommune deltok ikke i denne undersøkelsen.  


 


Rapporten fremhever betydningen av en klar vedlikeholdsstrategi og viser i figuren 


under hvordan mangelen på en slik strategi kan føre til etterslep på området og ende 


med verdiforringelse.  


                                                      
10 Kilde: NOU 2004:22, s. 28 
11 Kilde: Vedlikehold i kommunesektoren, fra forfall til forbilde (KS 2008) utarbeidet av PricewaterhouseCoopers og 


Multiconsult. 
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Figur 3 – Veien til verdiforringelse 


 


 


 


Videre peker rapporten på mulige samfunnsmessige konsekvenser av manglende ved-


likehold av bygninger. Figuren under oppsummerer mulige samfunnsmessige konse-


kvenser. 


 


Figur 4 – «Samfunnsmessige konsekvenser»12 


 


 


 


 


Som en oppfølging av denne rapporten, har KS utarbeidet en veileder for en bedre ei-


endomsforvaltning og vedlikehold13. Ifølge veilederen er god kommunikasjon mellom 


kommunestyret som folkevalgt eier, formannskapet som operativ eier og eiendomsfor-


valteren, det som kjennetegner kommunene som får til et godt vedlikehold. Eiendoms-


forvalteren må få anledning til å rapportere om tilstand, utfordringer og muligheter 


knyttet til eiendommene. De folkevalgte må stille krav til god forvaltning og rapporte-


ring som gir oversikt og grunnlag for politisk diskusjon og prioritering. Kommunens 


øverste ledelse ved folkevalgte og rådmenn skal ivareta eierrollen på vegne av innbyg-


gerne. Bygninger og eiendommer er viktige ressurser i driften og utviklingen av kom-


munen. Betydelige verdier er lagt ned i eiendommene. Eierne bør stille seg spørsmål 


                                                      
12 Appendiks 2 «Årsakssammenhenger, konsekvenser og forbedringsmuligheter» til rapporten «Vedlikehold i kommune-


sektoren. Fra forfall til forbilde.  
13 KS, Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold, en veileder for folkevalgte og rådmenn. 
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om hva kommunen eier, hva man trenger og hvordan kommunens eiendommer for-


valtes.  Økt kunnskap hos de folkevalgte bidrar dermed til bedre langsiktig eierskap.  


 


Veilederen deler eiendomsmassen inn i tre porteføljer: 


1. Tjenestebygg/ formålsbygg14 


2. Boliger15  


3. Strategiske eiendommer16 


 


Det presiseres videre at et godt løpende vedlikehold er lønnsomt, og at hver kommune 


må utføre planlagt vedlikehold over flere år. Manglende vedlikehold vil ifølge veilede-


ren tvinge frem en tidligere total rehabilitering som koster mange millioner og som fi-


nansieres med lån. Med lånene øker driftsutgiftene i form av årlige renter og avdrag 


som kan utgjøre langt høyere kostnader per kvm/år enn det et planmessig vedlikehold 


ville utgjøre.   


 


Det fremheves også hvor viktig det er å ha oversikt over en eiendoms tilstandsgrad, og 


prioritere tiltakene ut fra denne. For å gjøre riktige prioriteringer trengs et godt beslut-


ningsgrunnlag. Et minimumskrav til eiendomsforvalterne er ifølge veilederen at de 


rapporterer tilstand på all kommunal bygningsmasse, med forslag til prioriteringer og 


beregnede utbedringskostnader. Rapporten kan og bør også inngå i kommunens års-


rapport.   


 


Ifølge veilederen kan man grovt sett si at dersom kommunen følger lover og forskrifter 


for sine bygg, har man en rimelig godt vedlikeholdt bygningsmasse som ivaretar bru-


kernes behov for helse, miljø og sikkerhet i den daglige virksomheten. For en oversikt 


over lover og regler som eier av kommunale bygg må forholde seg til, se vedlegg.  


 


 


I veilederen God kommunal eiendomsforvaltning fra KS sies følgende om vedlikehold:  


Vedlikeholdsplanlegging er en viktig prosess for å sikre bygningsmassens verdi over tid. Et godt 


vedlikehold fører til lang levetid på materialer og dermed god økonomi. Prosessen består av:  


 Utvikle en vedlikeholdsstrategi  


 Lage en vedlikeholdsplan  


 Utføre vedlikeholdet  


 


De tre oppgavene skal henholdsvis ivaretas av det strategiske, taktiske og operative nivået i 


kommunen 


                                                      
14 Består av skoler, barnehager, sykehjem, kulturhus, rådhus, idrettsbygg m.m. 
15 Består av kommunens eide og leide boliger til vanskeligstilte, personalboliger og boliger til andre formål.  
16 Består av alle kommunens bebygde og ubebygde grunneiendommer for gjennomføring av kommunale planer og poli-


tikk når det gjelder boligbygging, næringsutvikling, sentrumsutvikling, kultur, idrett, fremføring av vei, vann og 


kloakk, tilrettelegging for friluftsformål samt den kommunale virksomhetens framtidige behov for arealer.  
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I veilederen er det vist til at forvaltning av kommunens eiendommer er organisert for-


skjellig i de enkelte kommuner. Det kan være at den enkelte enhet selv står for vedli-


kehold, eller at vedlikehold er skilt ut i en egen virksomhet. Konklusjonen etter å ha 


sett på forskjellige løsninger, er at selve organiseringen av hvordan vedlikeholdet utfø-


res ikke er avgjørende. Det avgjørende for en god eiendomsforvaltning er et godt fol-


kevalgt eierskap, og god kommunikasjon mellom eiendomsforvalteren og de folke-


valgte. 


 


 


I rapporten Kartlegging av kommunens utgifter til vedlikehold av sine bygninger (2006) utta-


ler FOBE at dersom en bygning over tid får mindre vedlikehold enn nødvendig, vil 


standarden på bygget bli dårligere enn opprinnelig. For å få bygget tilbake til opprin-


nelig standard, vil det være behov for ekstra midler til vedlikehold. I en annen rapport 


av FOBE, Bedre eierskap i kommunene fra 2007 rettes fokus på hvordan kommunene 


håndterer sitt eierskap når det gjelder eiendomsforvaltningen. Det konkluderes også 


her med at eierorganet (bl.a. kommunestyret) i større grad bør delta som eiere.  


 


 


Revisjonskriterier for problemstilling to er blant annet utledet på bakgrunn av KS’ rap-


port om vedlikehold i kommunesektoren som sier at det er viktig å utvikle en helhetlig 


eiendomsstrategi, hvor vedlikehold inngår som et vesentlig element. Videre sier KS’ 


veileder Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold at et godt løpende vedlikehold er lønn-


somt samt at det er viktig å ha oversikt over en eiendoms tilstandsgrad og prioritere 


tiltakene ut fra denne. Dette støttes av utredningen i NOU 2004:22 Velholdte bygninger 


gir mer til alle, som også peker på at riktig prioritering av vedlikehold krever teknisk 


kompetanse og oversikt.  


 


Problemstilling 2: Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å kartlegge og dokumentere 


vedlikeholdsbehovet, og hvordan blir prioriteringer foretatt? 


 


Revisjonskriterier: 


 Kommunen skal ha utarbeidet en helhetlig eiendomsstrategi hvor vedlikehold 


inngår som et vesentlig element. 


 Administrasjonen skal ha utarbeidet vedlikeholdsplaner for kommunens byg-


ninger. 


 Administrasjonen skal ha utarbeidet oversikt over bygningsmassen med til-


standsvurderinger for alle bygg. 


 Rapport over tilstanden til kommunens bygningsmasse, med forslag til priorite-


ringer og beregnede utbedringskostnader skal inngå i kommunens årsrapport. 
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 Administrasjonen skal sikre at de ansatte gis muligheten til å utvikle/ vedlike-


holde teknisk kunnskap og kompetanse innen eiendomsforvaltningen.  


Revisjonskriterier til problemstilling tre er blant annet utledet på bakgrunn av kriterier 


for god eiendomsforvaltning utarbeidet av eiendomsforvaltningsutvalget i NOU 


2004:22. Det anbefales at eiendomsforvaltningen har informasjon og data om eien-


doms- og bygningsregister med areal, kostnader og inntekter relatert til hvert bygg 


ihht. NS 3454. Viktigheten av å sette mål for eiendomsforvaltningen støttes av Riksre-


visjonens dokument nr. 3:132004-2004. Videre sier Kommuneloven § 23 nr. 2 at admini-


strasjonssjefens oppgaver og myndighet pålegger administrasjonssjefen å «påse» at de saker som 


legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtaket blir iverksatt. I rappor-


ten Bedre eierskap i kommunens utarbeidet av FOBE17 konkluderes det med at eierorganet 


(bl.a. kommunestyret) i større grad bør delta som eiere.  


 


Problemstilling 3: Hvordan arbeider kommunen for å forvalte sin realkapital på kort og lang 


sikt gjennom forebyggende aktiviteter, ordinært og ekstraordinært vedlikehold, og rehabilite-


ringer?  


Hvordan organiseres arbeidet, og hvor store ressurser anvendes? Hvilken internkontroll og 


hvilke systemer har kommunen for å følge opp eiendomsforvaltningen? 


Revisjonskriterier: 


 Administrasjonen skal ha lagt frem for kommunestyret saksutredning med for-


slag til overordnede mål og prioriteringer for FDV-området. 


 Eiendomsforvaltning skal være en del av folkevalgtopplæringen. 


 Administrasjonen skal ha utarbeidet årlige kostnader til drift og vedlikehold for 


hvert bygg i henhold til Kontoplan i NS 3454. 


 


Revisjonskriterier til problemstilling fire er utledet på bakgrunn av figur 2 i KS’ rapport 


om vedlikehold i kommunesektoren som viser samfunnsmessige konsekvenser av 


manglende vedlikehold, samt figur i NOU 2004:22 som viser sammenhengen mellom 


planmessig vedlikehold og årskostnader.  


Problemstilling 4: Hvilke konsekvenser har utsatt vedlikehold for kommunens økonomi og for 


brukerne? F.eks. mht. inneklima, energiforbruk, renhold og slitasje, midlertidige løsninger, for-


ringelsen av tjenesteyting/ produksjon m.v. 


Revisjonskriterier: 


 Hvis planmessig vedlikehold forsømmes, vil skadeomfanget øke og kostnads-


behovet til uforutsett vedlikehold øker mer enn det som er spart ved å redusere 


det planmessige vedlikeholdet.  


 Manglende vedlikehold av kommunens bygg vil ha negative konsekvenser for 


brukerne. 


                                                      
17 Forum for offentlige bygg og eiendommer 
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Hå kommune har kultur for å drive nøkternt, og kommunen har i mange år vedlike-


holdt mer enn den har investert. Det er første nå i de siste årene at kommunen har 


gjennomført store nyinvesteringer.  


 


Per mai 2016 har ikke kommunen eksakt oversikt over antall kvadratmeter bygnings-


massen man eier, men denne er estimert til ca. 104 000 kvm. Revisjonen har mottatt en 


komplett oversikt over kommunens bygningsmasse per februar 2016, se vedlegg.  


 


 Kommunens bygg er arbeidsplass for ca. 1800 ansatte. Forsikringsverdien for kommu-


nens bygg utgjør ca. kr 2,4 mrd., og i 2016 brukes ca. 0,25 % av forsikringsverdien til 


vedlikehold. Ifølge normtall fra Statsbygg er det et årlig behov til vedlikehold på mel-


lom 2-3 % av bygningsverdien, avhengig av alder, type og bygg osv. Det er budsjettert 


med i overkant av kr 6,5 mill. til vedlikehold av kommunens bygg i 201618. Kommu-


nens bygg forfaller derfor hvert år. Bygningsmassen består av både nye og gamle bygg 


innenfor hver sektor.  


 


 


Tabellen under viser utviklingen i kommunens vedlikeholdsutgifter knyttet til bygg de 


siste fem år19: 


Tabell 2 – Vedlikeholdsutgifter20 2011-2015, ansvar 100-599 


2015 2014 2013 2012 2011


Konto 1231 Div. vedlikehold v/firma 5 434 795                 6 401 826                    6 625 009                 5 731 354                   4 194 943                 


Konto 1251 Materialer til vedlikehold 2 002 729                 2 002 729                   2 335 699                 2 207 051                   2 853 806                


Sum 7 437 523                 8 404 555                   8 960 709                 7 938 405                  7 048 748                 


 


Av tabellen ser vi at kommunens vedlikeholdsutgifter har økt med ca. 5% siden 2011. 


Samtidig ser vi at vedlikeholdsutgiftene har gått ned de siste årene og at nivået i 2015 


var lavere enn i 2012. Fra 2014 til 2015 ble vedlikeholdsutgiftene redusert med ca. 1 


mill. kr.  


 


                                                      
18 Konto 1231 Div. vedlikehold ved firma og 1251 Materialer til vedlikehold. Summen fordeler seg slik: Skoler ca. kr 1,8 


mill., barnehage ca. kr 590 000 helse ca. kr 3.4 mill., kultur kr 0, administrasjonslokaler kr 724 000.  
19 Kilde: Hå kommunes regnskap 2011-2015, konto 1131 Diverse vedlikehold v/firma og konto 1251 Materialer til vedli-


kehold, ansvar 100-599.  
20 Dette inkluderer ikke lønn til vaktmestere eller andre ansatte. 
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Figuren nedenfor illustrerer nivået på rapporterte vedlikeholdsutgifter per 


kvm. for Hå kommune i årene 2011 til 201421.  


 


Figur 5 – KOSTRA – tall for utgifter til vedlikehold per kvm.: 


 


 


 


Av figuren ser vi at kommunens utgifter til vedlikeholdsaktiviteter per kvadratmeter 


har vært stabil i perioden fra 2011 til 2014. I 2014 er derimot utgiftene per kvadratmeter 


redusert med kr 10. Reduksjonen skyldes ifølge eiendomssjef at kommunens byg-


ningsmasse har økt, uten at det er bevilget mer midler til vedlikehold. Lønn til vakt-


mestere er inkludert i innrapporterte tall. Vi har fått opplyst at innrapportert størrelse 


på bygningsmassen for 2014 er 92 000 kvm. Som nevnt tidligere er det usikkerhet knyt-


tet til denne størrelsen.  


 


Figuren nedenfor illustrerer nivået på rapporterte vedlikeholdsutgifter per kvm. For 


Hå og tre andre kommuner, for årene 2013 og 2014: 


 


                                                      
21 Kilde: KOSTRA 
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Figur 6 – KOSTRA – tall for utgifter til vedlikehold per kvm.:22 


 


 


 


I denne sammenligningen er det kun tatt hensyn til de tallene som er innberettet, det er 


ikke tatt hensyn til bygningenes tilstand eller tidligere beregnet etterslep. Av figuren 


ser vi at det i 2014 var Gjesdal som brukte mest vedlikeholdsmidler per kvm., mens 


Time brukte minst. 


 


I spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 2009 og 2016 skulle respondentene svare 


på påstanden Mitt/ mine bygg er samlet sett meget godt vedlikeholdt på en skala fra 1 til 6, 


hvor 6 er best.  Resultatet gjengis i figuren under: 


Figur 7 – Mitt/ mine bygg er samlet sett meget godt vedlikeholdt  
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Resultatet viser en liten nedgang i tilfredshet angående vedlikehold på eget bygg.  


 


                                                      
22 Kilde: KOSTRA 
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I 2008 gjennomførte KS en omfattende undersøkelse23 av tilstanden på kommuners og 


fylkeskommuners bygningsmasse. Hå var ikke med i denne undersøkelsen og fikk 


dermed ikke beregnet vedlikeholdsetterslepet på kommunens bygg.  


 


Kommunen har per mai 2016 ingen oversikt over totalt vedlikeholdsetterslep på sine 


bygg. Ut i fra registreringen som er lagt inn i IK-Bygg kan en få opplysninger om ved-


likeholdsetterslep per bygg og samlet. Ettersom kommunen foreløpig kun har regi-


strert barnehager og skoler i IK-bygg er det også kun på disse områdene at kommunen 


har oversikt over vedlikeholdsetterslepet. Per mai 2016 er totalt vedlikeholdsetterslep 


på kommunens skoler og barnehager henholdsvis i overkant av kr 20 mill. og kr 5,6 


mill.24  


 


Vi har tidligere drøftet modeller for utregning av vedlikeholdsbehov. I KS rapporten 


fra 2008 har Multiconsult utarbeidet en modell som gir en årlig vedlikeholdskostnad 


på kr 170,- pr kvm med en levetid på 60 år og kr 100,- pr kvm med en levetid på 30 år. 


Disse beregningene er et gjennomsnitt for kommunens totale bygningsmasse. Andre 


eiendomsaktører – f.eks. Statsbygg kan gå ut fra andre beregninger fordi de har en an-


nen bygningsmasse med et annet vedlikeholdsbehov. Etterslepet akkumuleres da slik: 


Med utgangspunkt i vedlikeholdsutgifter i 2013 – kr 75,- pr kvm inklusiv lønn til 


vaktmesterne25: 


 Ca. 2,5 mill. kr per år hvis byggene skal leve i 30 år 


 Ca. 9,5 mill. kr per år hvis byggene skal leve i 60 år 


 


Med utgangspunkt i vedlikeholdsutgifter i 201426 - kr 65,- pr kvm. inklusiv lønn til 


vaktmesterne: 


 Ca. 3,5 mill. kr per år hvis byggene skal leve i 30 år 


 Ca. 10,5 mill. kr per år hvis byggene skal leve i 60 år 


Dette er grove anslag, men det gir et bilde av hvordan situasjonen utvikler seg. 


 


Kommunens vedlikeholdsutgifter er redusert med ca. 1 mill. kr i 2015 i forhold til 2014, 


dette til tross for at kommunens bygningsmasse har økt i samme periode. Spørre-


undersøkelsen fra 2009 og 2016 viste en liten nedgang på 0,3 i tilfredshet angående 


vedlikeholdet ved eget bygg. Vi kan ikke trekke konklusjoner på bakgrunn av dette, 


men det gir indikasjoner om at vedlikeholdsbehovet i kommunen har økt de siste syv 


årene, og vil fortsette å øke hvis ikke vedlikeholdsmidlene øker. Hå kommune var ikke 


med i KS- undersøkelsen i 2008 hvor ca. 130 kommuner og fylkeskommuner fikk be-


                                                      
23 Vedlikehold i kommunesektoren, fra forfall til forbilde (KS 2008) utarbeidet av PricewaterhouseCoopers og Multicon-


sult.  
24 Kilde: Beregnet utbedringskostnad i IK-Bygg, opplysninger hentet 18. mai 2016.  
25 I beregningene har vi antatt at kommunens bygningsmasse er 100 000 kvm ettersom kommunen mangler total over-


sikt, og vi har fått opplyst av eiendomssjef at drift og vedlikehold har ansvar for langt over 100 000 kvm. Bygningsmas-


se.  
26 Rapporterte vedlikeholdsutgifter per kvm fra KOSTRA. 
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regnet vedlikeholdsetterslep for deres bygningsmasse. Kommunen har aldri foretatt 


beregninger av totalt vedlikeholdsetterslep på kommunens bygg, og har dermed ingen 


total oversikt. Gjennom innføring av internkontrollsystemet IK- Bygg har kommunen 


skaffet seg oversikt over vedlikeholdsetterslep på kommunens skoler og barnehager 


som per mai 2016 er på i overkant av kr 25,6 mill. Ved å fullføre registreringen av 


kommunens bygg innen helse, administrasjon og kultur vil den få oversikt over totalt 


vedlikeholdsetterslep på kommunens bygg.  


 


Med 2014 nivå på vedlikeholdsutgifter – kr 65,- per kvm – vil etterslepet fortsette å øke 


– anslagsvis med kr 3,5 mill. per år ved 30 års levetid og kr 10,5 mill. ved 60 års levetid. 


Det er etter vår vurdering viktig at vedlikeholdsbehov presenteres politisk slik at en 


styrker politisk forankring og synliggjør behovet for vedlikeholdsmidler.  


 


 


 


Det som kjennetegner kommuner som lykkes med vedlikehold er god kommunikasjon 


mellom kommunestyret som folkevalgt eier, formannskapet som operativ eier og eien-


domsforvalteren27. Eiendomsforvalteren må få anledning til å rapportere om tilstand, 


utfordringer og muligheter knyttet til eiendommene. De folkevalgte må stille krav til 


god forvaltning og rapportering som gir oversikt og grunnlag for politisk diskusjon og 


prioritering. Kommunens øverste ledelse ved folkevalgte og rådmann skal ivareta eier-


rollen på vegne av innbyggerne. Bygninger og eiendommer er viktige ressurser i drif-


ten og utviklingen av kommunen. Betydelige verdier er lagt ned i eiendommene. Eier-


ne bør stille seg spørsmål om hva kommunen eier, hva man trenger og hvordan kom-


munens eiendommer forvaltes.  


 


I Hå er det kommunen som eier sine formålsbygg. I kommunens regnskap har byggene 


en bokført verdi på i overkant av 1, 3 milliarder kr per 01.01.201528. Dette utgjør en stor 


del av de materielle verdiene kommunen har.  


 


17. desember 2015 ble Barnehagebruksplan for 2016-2019 vedtatt29. Til denne planrevi-


sjonen har administrasjonen gjort en vurdering av den tekniske tilstanden til barneha-


gene. Det er laget grove kostnadsoverslag som viser vedlikeholdsbehov. Tilstandsana-


lysen av barnehagebyggene er tatt ut av internkontrollsystemet IK-Bygg. Dette er enes-


te form for vedlikeholdsbehov som er presentert for kommunestyret i 2015. Skole-


bruksplan og kulturminnevernplan er for øyeblikket under revisjon. Eierskapsforvalt-


ning var ifølge eiendomssjef ikke en del av folkevalgtopplæringen som ble gjennom-


ført i Flekkefjord i oktober 2015.  


                                                      
27 KS Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – en veileder for folkevalgte og rådmenn 
28 Kilde: Årsregnskap 2014, balanseregnskapet - bygg og anlegg 
29 Kommunestyretsak 108/15 
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Kommunens mål for bygg- og eiendomsforvaltningen er30: «Å gjennomføre vedtatte in-


vesteringstiltak og å drive førebyggjande arbeid som sikrar at den eksisterande bygningsmassen 


sin verdi og funksjon vert haldne ved lag».  


 


Figuren under viser kommunens organisasjonskart. 


Figur 8 - Organisasjonskart 


 


 


Forvaltning, drift og vedlikehold var tidligere tillagt den enkelte etat men ble i juli 2014 


samlet i en nyopprettet eiendomsavdeling hvor ny eiendomssjef ble ansatt i 2015. Iføl-


ge økonomiplanen for 2016-2019 er det eiendomssjefens oppgave å forvalte og utvikle 


kommunens eiendomsmasse og stå for vedlikehold av denne samt byggelederoppga-


ver31. Eiendomssjefen rapporterer direkte til rådmannen.  


 


Avdeling for drift og vedlikehold har blant annet ansvar for at alle boliger og institu-


sjoner i kommunen fungerer og blir vedlikeholdt. Ifølge eiendomssjef har drift og ved-


likehold ansvar for mer enn 100 000 kvm. bygningsmasse. De eneste bygg som er unn-


tatt fra drift og vedlikehold sitt ansvar er diverse verneverdige kulturbygg som ek-


sempelvis Hå gamle prestegård og Obrestad Fyr. Avdeling for drift og vedlikehold be-


står av seks underavdelinger med ca. 130 ansatte32:  


1. Drift av institusjoner, boliger, skoler og barnehager (20) 


2. Transport (3) 


3. Renhold (90) 


                                                      
30 Kilde: Årsmelding 2014, s. 23 
31 Kilde: Økonomiplan 2016-2019 
32 Kilde: Internt dokument i kommunen, presentasjon av drift og vedlikehold, utarbeidet 13.11.2015, mottatt av leder for 


drift og vedlikehold 
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4. Vaskeri (4) 


5. Kjøkken (9) 


6. Vedlikeholdsverkstedet (4) 


 


I underavdeling Drift finner vi kommunens vaktmestere og administrasjonen i avde-


lingen. Administrasjonen består av leder og tre driftsteknikere med hvert sitt ansvars-


område: 


1. Brannvernsleder/ svakstrømanlegg  


2. Varme/ ventilasjon og elektrisk 


3. Bygg 


 


Ifølge leder for drift og vedlikehold begynner en del av kommunens bygningsmasse å 


eldes og krever mer enn vanlig vedlikehold for å tilfredsstille dagens krav og behov.  


 


Drift og vedlikehold har per januar 2016 16 fast ansatte vaktmestere. Av disse har seks 


ansvar for Helse og sosial, og ti har ansvar for Kultur og opplæring. Klokkertunet og 


Hå sykehjem har fast vaktmester, ellers er resten av teamet på Helse og sosial ambule-


rende. Når det gjelder skoler og barnehager er alle de ti vaktmesterne tildelt egne faste 


bygg som de er ansvarlige for. Vi får opplyst at alle nye vaktmestere ansettes som am-


bulerende. Fra og med 19.01.2015 ble det tatt i bruk et epost-system som kalles vedlike-


hold sakspost. Alle henvendelser vedrørende oppgaver innen drift og vedlikehold som 


ønskes utført, skal fra og med denne dato sendes per epost til vedlike-


hold@ha.kommune.no.  Dette gjelder små reparasjoner, eksempelvis et ødelagt lysrør, 


som ikke trenger å registreres i IK-bygg. Dersom noe haster eller er spesielt viktig, skal 


dette sendes på e-post, men en kan ringe vedkommende vaktmester i tillegg. På denne 


måten har leder for drift og vedlikehold samt alle vaktmestere oversikt over hva som 


skal gjøres i alle bygg. I systemet kan en se hvem som er ansvarlig for oppdraget, samt 


status.  


 


Ifølge spørreundersøkelsen gir ledere/ verneombud i 65 % av tilfellene tilbakemelding 


til vaktmester angående vedlikeholdsbehov. I 12 % av tilfellene sender de epost til ei-


endomstjenesten. Hvorvidt tilbakemelding til vaktmester innebærer bruk av e-post til 


vedlikehold sakspost eller direkte til vaktmester fremkommer ikke av spørreundersø-


kelsen. Intervjurunden ga imidlertid indikasjoner om at de som har en fast vaktmester 


på sitt bygg i de aller fleste tilfeller gir beskjed direkte til vaktmester, uten å sende e-


post til vedlikehold sakspost. I flere tilfeller noteres det på en lapp som vaktmester ser 


når han kommer på bygget. I motsatt tilfelle – ved ambulerende vaktmester – oppfattes 


ordningen med vedlikehold sakspost som positiv, ved at alle slipper å ringe samme 


vaktmester.  Ifølge spørreundersøkelsen opplever ledere/verneombud det som enkelt 


å gi beskjed om behov for vedlikehold (snitt 4,8).  Gjennom intervjurunden får vi et po-


sitivt inntrykk av vaktmesterordningen i kommunen, og at det meste – så lenge det ik-


ke er spesielt kostbart (under kr 10 000) – blir fikset relativt fort. Hvis beløpet er over kr 


10 000 blir en satt i kø så lenge det ikke er relatert til sikkerhet. Vi får videre inntrykk 


av at ordningen er personavhengig og at de fleste foretrekker å ha en fast vaktmester. 



mailto:vedlikehold@ha.kommune.no

mailto:vedlikehold@ha.kommune.no
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Hå sykehjem har serviceavtale en gang i året på utstyr som senger og rullestoler, ellers 


i året benyttes vaktmester. Større vedlikeholdsbehov skal rapporteres til IK- Bygg og 


prioriteres etter at budsjett er bevilget.  


 


Revisjonen har etterspurt opplæringsplan for 2015 og 2016, samt oversikt over kurs o.l. 


som ble gjennomført i drift og vedlikeholdsavdelingen i 2015. Vi har fått opplyst at det 


i 2015 kun var instruert personell til strømtavler som ble utført, i tillegg til noen sjåfør-


kurs i transportavdelingen. Opplæringsplan for 2016 er per januar 2016 ikke utarbei-


det.  


 


 


KS anbefaler i sin veileder til folkevalgte og rådmenn33at kommunestyret må gi forval-


ter i oppgave å rapportere i hvilken grad bygningene og de offentlige kravene er til-


fredsstilt. Rapporteringen må også inneholde forslag til tiltak. Minimumskrav til eien-


domsforvalterne er ifølge veilederen at de rapporterer tilstand på all kommunal byg-


ningsmasse, med forslag til prioriteringer og beregnede utbedringskostnader. Rappor-


ten bør også inngå i kommunens årsrapport.  


 


IK- Bygg er et internkontrollsystem som synliggjør byggets tilstand og skaderisiko slik 


at det blir lettere å rapportere og dermed få politisk forankring for nødvendig vedlike-


hold34.  


 


IK- Bygg skal gi følgende fordeler: 


 Lettere å få gjennomslag for vedlikehold i budsjettforhandlinger 


 Lettere å nå fram med informasjon til rådmenn, folkevalgte, innbyggere, bruke-


re og presse 


 


IK-Bygg består av en enkel og praktisk sjekkliste som besvares ved hjelp av trafikklys 


som kartlegger tilstanden på byggene. Sjekklisten bidrar til å tydeliggjøre plassering av 


ansvar og stimulere til samarbeid – også med brukerne av byggene. Dette bidrar til: 


 Redusert skaderisiko kan gi redusert forsikringspremie 


 Forenkler kommunikasjon med tilsynsmyndighetene 


 Sammenligne tilstand med andre kommuner 


 


I dataprogrammet blir det gjort en reell teknisk registrering på de enkelte bygg, hvor 


tiltak blir registrert med tallverdier:  


                                                      
33 KS, Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – En veileder for folkevalgte og rådmenn 
34 http://kommune.ikbygg.no/frontpage/signin 



http://kommune.ikbygg.no/frontpage/signin
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Tabell 3 – Kartlegging av tilstand 


 


 


 


Systemet fungerer slik at 0 og 1 har «grønt lys», 2 har «gult lys» og 3 har «rødt lys». 


Dette gjør det veldig enkelt å se hvilke vedlikehold som er mest nødvendig. Målet er at 


denne kartleggingen skal si noe konkret om konsekvens og kostnad ved utsatt vedli-


kehold. Denne typen kartlegging gir også et godt visuelt bilde av rapportering og prio-


ritering av vedlikehold.  


 


Hå kommune startet første registrering i IK- Bygg i januar 2014 og systemet ble tatt i 


bruk høsten 2015. Per januar 2016 er kommunen ferdig med å registrere tilstanden til 


kommunens barnehager og skoler. Neste som skal registreres i systemet er kommu-


nens bygg innen helse. Registreringen innebærer ifølge leder for drift og vedlikehold 


en omfattende gjennomgang av hvordan tilstanden på bygget er i dag. Mangler og feil 


som registreres blir priset i samråd med fagpersonell slik at totalt vedlikeholdsetterslep 


kan beregnes. Leder ved drift og vedlikehold har delegert registreringen i IK-Bygg til 


ansvarlige vaktmestere og ledere. I andre kommuner har avdeling for drift gjennom-


ført selve registreringen.  


 


I budsjettet for 2016 (og årene etter) er vaktmester, renholdere og vedlikeholdsmidler 


budsjettert under hvert tjenesteområde for å synliggjøre total kostnad ved drift av 


hvert område35. Revisjonen har etterspurt vedlikeholdsbudsjett for 2016 flere ganger, 


dette var først klart etter påske. I Mai 2016 har revisjonen mottatt vedlikeholdsbudsjett 


for barnehager, skoler og helse på i overkant av kr 6 mill. Via investeringsbudsjettet 


skal det i 2016 gjøres tiltak i eksisterende skole- og barnehagebygg for henholdsvis kr 


2,9 mill. og kr 3 mill. Per mai 2016 er leder for drift og vedlikehold, i samarbeid med 


driftsteknikere og vaktmestere, i sluttfasen med å utarbeide en tiltaksplan for skoler og 


barnehager basert på opplysningene i IK-Bygg.  


 


                                                      
35 Kilde: Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, vedtatt i Hå kommunestyre 17. des. 2015 
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 For 2015 var totalt vedlikeholdsbudsjett i underkant av 8,3 mill. kr36. Tabellen under 


viser hvordan vedlikeholdsbudsjett i Hå kommune var fordelt i 2015.   


 


Tabell 4 – Vedlikeholdsbudsjett Hå kommune 2015  


 
Budsjett 2015 


 


Konto: 1231 Div. 
vedlikehold v/firma 


Konto: 1251 Materialer 
til vedlikehold 


  Ansvar: 130 BYGG 724 000,00  
   Ansvar: 140 KOMMUNALE BUSTADER 395 300,00  
   Ansvar: 210 FELLES SKULAR 


 
1 859 300,00  


  Ansvar: 270 FELLES BARNEHAGAR 534 000,00  660 500,00  


  Ansvar: 290 FRITID 
 


12 900,00  


  Ansvar: 292 KOMMUNALE KULTURBYGG 
 


50 000,00  


  Ansvar: 291 KULTURSKULE 8 100,00  
   Ansvar: 303 VEDLIKEHOLD 1 940 000,00  1 428 300,00  


  Ansvar: 315 FRITIDSBUSTAD 
 


20 000,00  


  Ansvar: 540 KULTURVERN 25 000,00  43 900,00  


  Ansvar: 541 OBRESTAD FYR 396 000,00  
   Ansvar: 542 HÅ GAMLE PRESTEGARD 146 100,00  
   Ansvar: 550 BIBLIOTEKA 25 000,00  10 000,00  


Sum 4 193 500,00  4 084 900,00  


Sum totalt 8 278 400,00  
 


 


Ifølge eiendomssjef ble det ikke utarbeidet en prioritert plan for vedlikehold for 2015. 


Gjennom intervjurunden fikk vi indikasjoner om at flere av lederne savnet en vedlike-


holdsplan for sitt bygg i 2015 og for 2016. Tidligere fikk de en liste over a, b og c – tiltak 


som burde utbedres. Ifølge leder for drift og vedlikehold skal tiltaksplanen for barne-


hager og skolebygg i nærmeste framtid kommuniseres til den enkelte barnehage/ sko-


le.  


 


Slik vi forstår det, blir det ikke utarbeidet årlige oversikter over kostnader til drift og 


vedlikehold knyttet til det enkelte bygg.  


 


Ifølge IK-Bygg skal forvalter en gang i året sammen med bruker, gjennom vernerun-


der, kartlegge tilstanden på bygget. Internkontrollsystemet fremmer følgende årshjul 


for internkontroll: 


                                                      
36 Budsjett 2015, (konto 1231 Diverse vedlikehold ved firma og 1251 Materialer til vedlikehold, ansvar 100-599. 
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Figur 9 – Årshjulet for internkontroll, kilde: IK-Bygg 


 


 


Etter vår gjennomgang forstår vi det slik at det i dag ikke gjennomføres ordinære ver-


nerunder ved de forskjellige formålsbyggene i kommunen, men at det i stedet er vakt-


mester, eller vaktmester i samarbeid med leder som har en årlig gjennomgang med 


tanke på kartlegging i IK- Bygg. Hå kommune har også veldig store verneområder. 


Gjennom intervjurunden fikk vi tilbakemelding på at dette forholdet skaper distanse 


og at det kun er kontakt med verneombud om vedlikeholdsbehov hvis det oppstår 


spesielle forhold.  


 


Før kommunen tok i bruk IK-Bygg hadde man ingen god oversikt over hvilke vedlike-


holdsbehov som eksisterte i kommunen, og det var ingen systematiske og langsiktige 


planer for utførelse av vedlikehold. Innen helse hadde kommunen en viss oversikt 


over vedlikeholdsbehov ettersom det meste ble registrert i en perm. Ettersom kommu-


nen ikke har hatt oversikt over vedlikeholdsbehov har man tatt det som hastet mest og 


ellers har det vært en viss tilfeldighet ved hva som har blitt utført.  Per i dag har kom-


munen god oversikt over vedlikeholdsbehov på skoler og barnehager ettersom det kun 


er disse bygningene som er registrert i IK-bygg. På dette området kan man derfor i dag 


foreta en reell prioritering av vedlikehold. 


 


I spørreundersøkelsen hadde vi flere spørsmål om relasjonen til eiendomstjenesten, tre 


av disse oppsummeres i figuren under: 
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Figur 10 – Relasjonen til eiendomstjenesten 
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Av figuren ser vi at ledere/ verneombud ved kommunens bygg er bare middels for-


nøyd med kontakt og oppfølging fra kommunens eiendomsansvarlige. 


 


Hå kommune, ved leder for drift og vedlikehold er svært fornøyd med internkontroll-


systemet, og mener den største fordelen er at alt nå blir samlet på en plass. Ifølge eien-


domssjefen jobber kommunen seg nærmere bedre oversikt og planer. Gjennom in-


tervjurunden fikk vi tilbakemelding på at informasjonen og opplæringen som var gitt i 


tilknytning til innføringen i IK-Bygg var begrenset, og for enkelte ikke tilfredsstillende.  


 


Per mai 2016 har ikke kommunen eksakt oversikt over antall kvadratmeter bygnings-


masse man eier og har vedlikeholdsansvar for. Dette er elementære opplysninger som 


blant annet kan få konsekvenser i et eventuelt forsikringsoppgjør. Vi får opplyst at ad-


ministrasjonen er i gang med å få dette på plass.  


Revisjonen har mottatt vedlikeholdsbudsjettet for 2016, dette var ikke klart før april 


2016. Dette burde ha vært på plass per 31.12.2015 slik at vedlikeholdsplaner kan utar-


beides og vedlikehold utføres. Dette bør også kommuniseres internt for å unngå usik-


kerhet og misoppfatninger. Gjennom intervjurunden fikk vi inntrykk av at flere ledere 


savnet opplysninger om vedlikeholdsbudsjett og –planer for sitt bygg, spesielt for å 


kunne bruke tilgjengelige ressurser på en planmessig måte.  


Administrasjonen i Hå kommune har ikke praksis for å utarbeide en oversikt over årli-


ge kostnader til drift og vedlikehold for hvert bygg. Slike opplysninger kan gi mulighet 


for å følge utviklingen av bygget over tid, for sammenligning mellom bygg og mot 


andre forvaltere, samt for avdekking av kostnadskrevende avvik og potensial for effek-


tivisering. I tillegg kan det være en nyttig tilleggsinformasjon om tilstanden til kom-


munens bygninger. 
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Kommunen har ikke egen eiendomsforvaltningsstrategi og har til nå ikke hatt tallfes-


tede mål og prioriteringer for vedlikehold av kommunens bygg, med unntak av revi-


dert barnehagebruksplan for 2016-2019 som ble vedtatt i kommunestyret 17. desember 


2015. Kommunen har ikke hatt full oversikt over tilstanden til bygningsmassen og man 


har dermed heller ikke hatt noe å prioritere vedlikehold ut i fra. Må-tiltak har blitt ut-


ført først, ellers har det vært en viss tilfeldighet ved hva som har blitt utført av vedli-


kehold. Ved å ta i bruk internkontrollsystemet IK-Bygg har kommunen lagt til rette for 


en mer helhetlig vedlikeholdsstrategi, og et grunnlag for å kunne prioritere nødvendig 


vedlikehold ut i fra tilgjengelige ressurser.  


Kommunen har fullført registreringen av kommunens skoler og barnehager i IK- Bygg, 


slik at grunnlaget for å foreta prioriteringer på dette området er til stede. Vi vil anbefa-


le kommunen så snart som mulig å fullføre registreringen av kommunens bygg i IK- 


Bygg samt foreta årlige oppdateringer slik at informasjonsverdien til systemet optima-


liseres.  Dette vil gi et bedre grunnlag for å utarbeide planer, og vedta prioriteringer.  


Oppdatert og relevant informasjon om bygningsmassen skal ifølge beste praksis kunne 


gjøre kommunale beslutningstakere på politisk og administrativt nivå i stand til å prio-


ritere nødvendig verdibevarende vedlikehold.  


Når registreringen i IK-Bygg er ferdig er det viktig at vedlikeholdsplanene utarbeides 


og kommuniseres også internt. Våre informanter uttrykte usikkerhet knyttet til intern-


kontrollsystemet og savnet planer over hvilke tiltak som skulle utføres på deres bygg i 


år. I flere tilfeller ble det uttrykt at «det var bedre før, da fikk vi oversikt over a, b og c tiltak».  


Det ble også uttrykt usikkerhet knyttet til bruk av vernerunde og om dette var en ord-


ning som fortsatt skulle praktiseres. Intervjurunden gav flere eksempler på at dette ik-


ke var gjennomført de siste årene. Disse forholdene gir indikasjoner om at informasjo-


nen som er gitt i forbindelse med innføring av nytt internkontrollsystem ikke har vært 


tilfredsstillende, og at dette skaper usikkerhet hos de involverte. Vi vil anbefale at 


kommunen hvert år utarbeider en prioritert plan for vedlikehold basert på opplys-


ningene i IK-Bygg som kommuniseres internt. Dette vil sikre forankring og forståelse 


internt for at dette arbeidet er av betydning. Det er også svært viktig at fremtidige til-


tak kommuniseres internt for å forhindre usikkerhet i etatene.  


Barnehagebruksplan for 2016-201937 er eneste sak som omhandler vedlikeholdsbehov 


som er lagt fram for kommunestyret i 2015. Eiendomsforvaltning var heller ikke tema 


på folkevalgtopplæringen som ble gjennomført i oktober 2015.  Hvis vedlikeholdet skal 


kunne administreres optimalt må de som har ansvar inneha nødvendig informasjon. 


Det kreves god rapportering og kommunikasjon mellom eiendomsforvalteren og de 


folkevalgte. Politisk forankring, kommunikasjon og felles forståelse for vedlikeholds-


behov og vedlikeholdsarbeid er nødvendig for å sikre at eierprioriteringene avspeiles i 


budsjettet.  


 


                                                      
37 Kommunestyretsak 108/15 
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I NOU fra 2004 sies det: 


Utvalget har vurdert hvordan planmessig vedlikehold påvirker forvaltningskostnadene over tid. 


Det enkle svaret på dette er at planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt over 


tid, og vil føre til at forvaltningskostnadene blir lavere enn ellers. Å utsette vedlikehold for å 


spar penger er altså kortsiktig og fører til økte kostnader i det lange løp. Et dårlig vedlikehold 


har også andre følger når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS) for brukerne.  


 


Den økonomiske siden ved manglende vedlikehold, eller manglende plan for vedlike-


hold er illustrert i KS’ rapport – Vedlikehold i kommunesektoren – fra forfall til forbil-


de, se kapittel 2.1.2. 


 


KS uttaler i sin veileder38 at utbedringer må gjøres planmessig over flere år og innar-


beides i økonomiplanen, da det normalt ikke vil være rom for å rette opp alle forhold 


innenfor et budsjettår. En systematisk plan og en god oversikt er dermed avgjørende 


for effektiv gjennomføring av vedlikehold. KS skriver videre at: Uten, eller ved lavt ved-


likehold, vil bygget være nedslitt etter 15-20 år, og man blir «løpende» mellom akutte situasjo-


ner om offentlige pålegg som krever ekstraordinære bevilgninger. Manglende vedlikehold tving-


er fram en tidligere total rehabilitering som koster mange millioner, og som finansieres med lån. 


Med lånene øker driftsutgiftene i form av årlige renter og avdrag som kan utgjøre langt mer enn 


kr 100 per kvm per år».  


 


Vedlikeholdsplaner har ikke vært framlagt i Hå kommune, og størrelsen på vedlike-


holdsetterslepet på kommunens bygg er per i dag uklart på alle andre områder enn in-


nen skole og barnehager. Fra intervjuene får vi inntrykk av noe tilfeldige prioriteringer 


og ofte kortsiktige løsninger.  


 


I spørreundersøkelsen stilte vi også spørsmål som ikke omhandler det økonomiske as-


pektet ved verdiforringelse, men mer om HMS-aspektet ved manglende vedlikehold. 


KS rapporten Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold oppsummerer samfunnsmessige 


konsekvenser av manglende vedlikehold, se kapittel 2.1.2.  Dette er forhold som det i 


dag legges stor vekt på. I arbeidsmiljøloven fra 2005 heter det: 


§ 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet 


(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lys-


forhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes 


helse, miljø, sikkerhet og velferd.  
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Figuren under viser resultatet av spørreundersøkelsen i 2016 og 2009 på dette området. 


Det må her kommenteres at vi har endret noe på metodisk tilnærming: I 2016 er det 


kun de respondentene som mener at deres bygg er mangelfullt vedlikeholdt som har 


svart på spørsmålene (dvs. 2/3 av respondentene).  I 2009 har alle respondentene i un-


dersøkelsen svart – uavhengig av om deres bygg er mangelfullt vedlikeholdt eller ikke. 


Dette tilsier at resultatene i 2009 er bedre enn i 2016, ettersom de som ikke opplever 


mangelfullt vedlikehold på sitt bygg mest sannsynlig har gitt en høy score.  


 


Figur 11 – Det mangelfulle vedlikeholdet av mitt/ mine bygg medfører ingen (Gjennomsnitt 


av skala fra 1-6, hvor 6 er mest enig (best).  


 


 


Diagrammet viser at brukerne mener at mangelfullt vedlikehold har konsekvenser for 


tjenesteytingen og at manglende vedlikehold har en del negative følger.  Ifølge dia-


grammet har det vært en negativ utvikling på samtlige konsekvenser fra 2009 til i dag 


bortsett fra når det gjelder estetisk opplevelse av bygget og klager fra ansatte, men her 


må vi altså ta hensyn til den metodiske endringer som er nevnt ovenfor.  


 


Ekstrakostnader til renhold, strøm eller andre driftskostnader har lavest score i 2016 og 


er dermed den hyppigst opplevde konsekvensen av mangelfullt vedlikehold blant res-


pondentene i undersøkelsen. I 2009 var klager fra ansatte den hyppigst opplevde kon-


sekvensen.  


 


I figuren under har vi sammenlignet konsekvenser av mangelfullt vedlikehold med Hå 


(2009), Sola (2009), Sandnes (2009), Gjesdal(2011), Randaberg (2012) og Strand (2013). 
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Figur 12 – Det mangelfulle vedlikeholdet av mitt/ mine bygg medfører ingen (Gjennomsnitt 


av skala fra 1-6, hvpr 6 er mest enig (best) 


 


 


Av diagrammet ser vi at det ifølge brukerne er Sandnes kommune som har mest uhel-


dige følger av manglende vedlikehold. I alle de aktuelle kommunene er det dårlig in-


neklima og vansker med oppvarming brukerne identifiserer som de største følgene av 


mangelfullt vedlikehold, her ligger Hå under gjennomsnittscore på 3,5 på begge indi-


katorene.  Når det gjelder fuktproblemer er det Hå som har lavest score.  


 


Gjennom spørreskjemaet og intervjurunden fikk vi flere eksempler på at manglende 


vedlikehold har konsekvenser for brukerne av kommunens bygg. Vindu som ikke kan 


lukkes skikkelig, vindu som lekker, vegger som ikke er isolert og luft- og temperatur-


problemer er noen eksempler. Andre forhold som slitte gulv, maling som flasser, dårlig 


lagringsplass, mangel på personalgarderobe o.l. påvirker indirekte kvaliteten på tjenes-


ten ved at det gir en ekstra belastning for de ansatte samt at det påvirker renholdet. 


Luftkvaliteten på Motland skule -gammel del - oppleves som dårlig dersom lærerne 


ikke tar hensyn til disponeringen av antall elever, og setter dermed begrensninger for 


utførelsen av det pedagogiske opplegget. I intervjuet med rektor ved Vigrestad barne-


skule fikk vi tilbakemelding på at det var to forhold som var meldt inn for ca. 1,5 år si-


den som ikke var utbedret. Det ene forholdet gjelder en branntrapp, rektor og vaktmes-


ter er ikke tilfreds med antallet nødutganger. Det andre forholdet gjelder et tak ute som 


en går under for å komme mellom to bygninger. Situasjonen beskrives slik: «Her kan det 


dette ned småsteiner, jeg håper noe skjer før noen blir skadet».  


 


Revisjonen får et positivt inntrykk av det daglige renholdet etter vår gjennomgang. 


Men vi får tilbakemeldinger som er knyttet til organiseringen av renholdet – tiden som 


er satt av til renhold er ikke tilstrekkelig, det er ingen av renholderne som har fagbrev, 


mangel på faglig leder og tidspunktet rengjøringen blir utført fører til at det aldri er 


skikkelig rent. Ifølge eiendomssjef er kommunen i gang med å ansatte en renholdsle-


der.  
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Vedlikeholdsplaner har ikke vært presentert i Hå kommune og totalt vedlikeholdset-


terslep på kommunens bygg er per i dag uavklart. Vedlikeholdsetterslep har store 


økonomiske konsekvenser – enten ved at bygget får kortere levetid eller ved at det 


kreves mer ressurser for istandsetting/ rehabilitering.  


 


Ekstrakostnader til renhold, strøm eller andre driftskostnader fikk lavest score (3,1) i 


spørreundersøkelsen fra 2016 og er dermed den hyppigst opplevde konsekvensen av 


mangelfullt vedlikehold blant respondentene i undersøkelsen. Gjennom intervjurun-


den fikk vi inntrykk av at en del vedlikeholdsbehov dekkes kortsiktig. Kortsiktige løs-


ninger kan føre til økte vedlikeholdsutgifter totalt sett samtidig som det opptar perso-


nalressurser.   


 


Vedlikehold er nødvendig for å unngå gradvis forfall. Hvis vedlikeholdet forsømmes, 


vil det i stedet påløpe økende kostnader til reparasjoner og akutte tiltak når forfallet re-


sulterer i kritiske situasjoner som lekkasjer, dårlig innemiljø osv. På den måten vil en 


underbudsjettering av vedlikeholdet kunne gi økte kostnader for eier i et langsiktig 


perspektiv.  


 


Av brukerundersøkelsen ser vi at mangelfullt vedlikehold medfører konsekvenser for 


brukerne av kommunens bygg. Ifølge respondentene i undersøkelsen medfører mang-


elfullt vedlikehold av deres bygg, dårlig inneklima, fuktproblemer og vansker med 


oppvarming. Dette er forhold som kan føre til ytterligere ressursbruk, idet sykefravæ-


ret kan øke og effektiviteten synke. Nedslitte og uhensiktsmessige lokaler kan også i 


seg selv gi et dårligere tjenestetilbud til brukerne. Det er også vår vurdering at et 


manglende vedlikehold og dårlig kvalitet på kommunens eiendommer, i ytterste kon-


sekvens kan påvirke kommunens omdømme, med de konsekvenser dette måtte med-


føre. På spørsmål om mangelfullt vedlikehold medfører støyplager, dårlige lysforhold in-


ne, dårlig inneklima, fuktproblemer og brannfare har Hå hatt en negativ utvikling i forhold 


til samme spørreundersøkelse i 2009. Noe av årsaken til utviklingen kan skyldes at det 


i 2016 kun var de som mente at deres bygg var mangelfullt vedlikeholdt som svarte på 


spørsmålet. Men det kan også være et resultat av manglende planmessig vedlikehold. 


 


Gjennom intervjurunden fikk revisjonen flere konkrete eksempler på at manglende 


vedlikehold har konsekvenser for brukerne av kommunens bygg. Vi fikk også eksemp-


ler på situasjoner som indirekte påvirker kvaliteten på tjenestene. 


 


Intervjuobjektene uttrykte misnøye knyttet til organiseringen av renholdet i kommu-


nen. Gjennom å ansatte en renholdsleder har kommunen tatt tak i disse utfordringene. 


 


 


Kontrollutvalget har antydet at kommunen bygger mye men at byggene forfaller fort. 


Videre har de stilt spørsmål ved om dette skyldes at kommunen har for få vaktmestere.  
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Ifølge leder for drift og vedlikehold kan hurtig forfall hovedsakelig tilskrives forhold 


ved to prosesser; valg av byggemateriale og totalentreprise. Konkrete eksempler på 


valg av byggematerialer som leder for drift og vedlikehold er uenig i er: 


 Bø skule - Cedertre og gresstak 


 Klokkartunet Vinkelbygget – en perfekt betongflate er kledd med tre 


 Motlandsmarka barnehage – kledd i tre 


 


Alle bygg som har blitt oppført som totalentreprise har ifølge leder for drift og vedli-


kehold fått dårligere teknisk anlegg ettersom totalentreprenøren går konsekvent på le-


verandørene for å kutte pris.  Dette gjelder også valg av byggevarer. Konkrete eksemp-


ler her er varmepumper på Klokkarhagen Vinkelbygget og Hå sjukeheim. I mange til-


feller er ikke anbudet ifølge leder for drift og vedlikehold godt nok spesifisert og dette 


blir overlatt til en totalentreprenør.  


 


Inntil nylig har ikke drift og vedlikeholdsavdelingen vært involvert i denne anbuds-


prosessen. Ifølge eiendomssjef er det nå et mål å trekke inn vedlikeholdsavdelingen og 


IT tidlig i prosessen. Samtidig må en ifølge eiendomssjef finne en balanse mellom hen-


synet til vedlikehold og det arkitektoniske. Vi får opplyst at det ligger en kravspesifi-


kasjon til grunn for anbudet, i tillegg sier blant annet barnehagebruksplanen noe om 


materialvalg. Eiendomssjef mottar FDV-plan for nye bygg, men har ikke klart for seg 


hvilke konsekvenser valg av materialer vil gi vedlikeholdsmessig.  


  


Både spørreundersøkelsen og intervjurunden ga et positivt inntrykk av vaktmester-


ordningen i kommunen og at innmeldte behov – så lenge det ikke er spesielt kostbart – 


blir fikset innen rimelig tid. Intervjuobjektene ga uttrykk for at eventuelt mangelfullt 


vedlikehold skyldes mangel på vedlikeholdsmidler, og at deres behov ikke var priori-


tert.  


 


Planmessig vedlikehold har ikke blitt prioritert i Hå kommune over lang tid, og bort-


sett fra Må-tiltak har det vært mer eller mindre tilfeldig hva som har blitt utført. Gjen-


nom innføring av internkontrollsystemet IK-Bygg har kommunen tatt tak i denne ut-


fordringen. Nå gjenstår det å fullføre registreringen i IK-Bygg samt å utarbeide konkre-


te planer. Oversikt over vedlikeholdsbehov bør legges frem politisk slik at en styrker 


politisk forankring og felles forståelse for vedlikeholdsbehov.  En systematisk plan og 


en god oversikt er avgjørende for en effektiv gjennomføring av vedlikehold.  


 


Revisjonen har ikke undersøkt hvilke vedlikeholdsbehov ulike valg av byggematerialer 


vil gi, og vi har heller ikke i denne sammenheng kontrollert kommunens anbudsgrunn-


lag i forbindelse med totalentrepriser. Dette ligger utenfor mandatet og er for tidkre-


vende i forhold til budsjettrammer. Valg av totalentrepriser handler ofte om trygghet 


og forutsigbarhet. Ved totalentreprise får kommunen en større del av risikoen som 
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merkostnader knyttet til fremdrift, mangler ved prosjekteringsunderlag, valuta samt 


samordning av ulike fag mv. overført til totalentreprenøren og slipper dermed å ha til-


gjengelig egne ressurser for denne typen overføring slik kommunen må ha for å følge 


opp de ulike fagene ved en delentreprise.  Kommunen får således kun en part å for-


holde seg til. Det er imidlertid av stor betydning at kommunen gjør et godt forarbeid 


med anbudsgrunnlaget for å sikre den kvalitet som er ønskelig for bygget. Anskaffel-


sesregelverket setter blant annet begrensninger i forhold til spesifikasjon av varemer-


ker, men det tillater å spesifisere ut i fra kvalitet, eks. Miele eller tilsvarende39.Ved å in-


volvere drift og vedlikeholdsavdelingen samt IT tidlig i prosessen har kommunen tatt 


tak i denne utfordringen. 


 


Oversikt over årlige drift- og vedlikeholdskostnader per bygg kan være et nyttig in-


formasjonsgrunnlag ved valg av byggematerialer i forbindelse med nybygg. På den 


måten kan en få en indikasjon om hvilke konsekvenser valg av byggematerialer vil gi 


vedlikeholdsmessig.  


 


 


 


Rogaland Revisjon IKS gjennomførte en tilsvarende forvaltningsrevisjon i Hå kommu-


ne i 2009. De største endringen siden den gang er omorganiseringen internt og innfø-


ring av internkontrollsystemet IK-Bygg. Gjennom innføring av IK- Bygg er kommunen 


godt i gang med å skaffe seg oversikt over tilstanden til kommunens bygg, og der-


igjennom et grunnlag å prioritere vedlikehold ut i fra.  


 


I figuren under har vi oppsummert en del kritiske suksessfaktorer som knyttes til ved-


likehold fra spørreundersøkelsen i 2016 og 2009.  


                                                      
39 Forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-3 fjerde ledd og 17-3 tiende ledd. 
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Figur 13 – Kritiske suksessfaktorer 


 


 


Av figuren ser vi at det har vært en positiv utvikling når det gjelder alle indikatorene. 


Når det gjelder organisering og kompetansen til eiendomsforvaltningen i kommunen 


får den nesten full score i spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 2016.  
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det 


gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 


produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens be-


stemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 


 


Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 


privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 


 


Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbei-


det er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på 


www.rogaland-revisjon.no. 


 


Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Therese Kristiansen under ledelse av fagansvarlig 


for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland, og gjennomgått av oppdragsleder Annebeth Melhus Mathiassen. 


 


 
I dette prosjektet er følgende kilder anvendt: 


 


 Lov 25.09.1992 nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 


 Forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner (budsjettforskrif-


ten) 


 NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i kommunesekto-


ren 


 Kommunens interne styringsdokumenter, herunder vedlikeholdsplaner 


 KS- rapport – vedlikehold i kommunesektoren – fra forfall til forbilde 


 KS- veileder Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold 


 NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk 


 NS 3424: Tilstandsanalyse av byggverk 


 Hå kommunes regnskap 


 Årsmelding Hå kommune 2014 


 Økonomiplan Hå kommune 2016-2019 


 Barnehagebruksplan Hå kommune 2016-2019 


 Skulebruksplan Hå kommune 2013-2016 


 Presentasjon av Drift og vedlikehold, 13.11.2015, internt dokument i kommunen 


 Sak 108/15 Hå kommunestyret 


 



http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html

http://www.nkrf.no/

http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc

http://www.rogaland-revisjon.no/
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Tabell 5 Lover og regler som eier av kommunale bygg må forholde seg til ved forvaltning av 


disse40 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


                                                      
40 Listen er hentet fra KS: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn.  
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2020 


1 INNLEIING 


Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen.  


Kommuneloven1 slår fast at kommunestyret skal velja eit kontrollutval til å stå føre det løpande 
tilsynet med den kommunale forvaltninga på sine vegne. Kontrollutvalet er m.a. pålagt å sjå 
til at det årleg vert gjennomført systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, 
måloppnåing og verknader ut frå kommunestyrets vedtak og føresetnader (forvaltnings-
revisjon). 


Kontrollutvalet er i tillegg pålagt å utarbeida ein plan for forvaltningsrevisjon for kvar 
kommunestyreperiode basert på ein overordna analyse av kommunens verksemd2. Det er 
kommunestyret som skal vedta plan for forvaltningsrevisjon. 


Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter kvart blitt ein sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet 
i kommunal sektor og det er difor viktig at kontrollutvalet og kommunestyret bruker plan for 
forvaltningsrevisjon som eit reiskap for å utøva ein mest mulig målretta og effektiv 
tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalet vil ha planen til løpande vurdering og gi 
tilbakemelding til kommunestyret dersom det oppstår tilhøve som gjer endringar/ 
ekstraordinær evaluering naudsynt. 


1.1 Overordna analyse/føremål med planen 


Plan for forvaltningsrevisjon skal bygga på ein overordna analyse av verksemda i kommunen 
ut frå ei vurdering av risiko- og vesentlegheit. Føremålet med den overordna analysen er å 
identifisera behovet for forvaltningsrevisjon på dei ulike sektorer og verksemder. Utdrag frå 
analysen som viser revisors oversikt over vesentlege risikoområde i kommunen er lagt ved 
planen. 


Føremålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driv si verksemd etter 
gjeldande lovføresegner og oppnår dei målsettingane som kommunen har sett for si 
verksemd i vedtekne planar, budsjett, årsmeldingar og andre politiske vedtak. Føremålet kan 
og vera at det vert gjort ein gjennomgang av utsette område for å førebygga uønskte 
hendingar. 


2 OMRÅDE FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 


2.1 Kommunens verksemd 


Kommunens verksemd er i stadig endring. Organisasjonsmessige tilhøve og eksterne vilkår 
knytt til økonomi, sysselsetting, statlege føringar og krav mm. vil variera i løpet av nokre år. 


                                                      
1 Kommunelovens § 77 


2 Forskrift om kontrollutvalg § 10 







Desse variasjonane kan ha innverknad på kva for område der det er mest hensiktsmessig å 
setja inn ressursar til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 


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


Kommunestyret delegerer til kontrollutvalet å gjera naudsynte endringar frå dei vedtatte 
prioriteringane i planen ved behov. Kontrollutvalets tilgjengelige budsjett tilseier at det kan 
gjennomførast 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år i planperioden. 


2.2 Forvaltningsrevisjon i kommunalt heileigde selskap 


Gjennomføring av ein avgrensa forvaltningsrevisjon i kommunalt heleigde selskap er eit valfritt 
alternativ dersom selskapet er heileigd av kommunane3. Dette vil gjelda IKS-er, §27-selskap 
som er sjølvstendige rettssubjekt og kommunalt heleigde aksjeselskap. Det kan vera aktuelt 
dersom funn frå obligatorisk eigarskapskontroll, andre tips, politiske vedtak eller politiske 
føringar viser at det er tilhøve som kontrollutvalet meiner bør bli nærare undersøkt. Det vert 
vist til utarbeidd Plan for selskapskontroll for 2016-2020 samt overordna analyse for selskap. 
Dette er ein sjølvstendig plan som vert lagt fram for kontrollutvalet og kommunestyret. 


3 AKTUELLE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2016-2020 


3.1 Generelt 


Omfanget av forvaltningsrevisjon er avhengig av identifisert behov og dei ressursar som vert 
stilt til disposisjon for oppgåva. Den gjennomførte analysen er ikkje uttømmande og vil 
ikkje kunne ta omsyn til alle tilhøve. Den må sjåast på som eit verkty til å gjera ei prioritering 
av område/tema som er aktuelle for forvaltningsrevisjon saman med dei innspela som er 
mottatt, dialog med revisor og kontrollutvalets eigne vurderingar. 


3.2 Prioriterte område for forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalet Hå har med bakgrunn i drøftingar og prioriteringar vurdert nedanforståande 
område/tema som prioritert for forvaltningsrevisjon i planperioden: 


1. H 


2. O 


I tillegg vil kontrollutvalet i løpet av perioden ha høve til å vurdera prosjekt blant desse 
innbyrdes uprioriterte prosjekta (alfabetisk): 


 A 


 B 


Kvart tema vil bli nærare utdjupa og avgrensa i dialog med revisor i samband med endeleg 
bestilling av prosjekta. 


                                                      
3 Kommunelovens § 80. 







4 RAPPORTERING OM GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 
Revisor skal fortløpande melda frå til kontrollutvalet om resultat av gjennomført forvaltnings-
revisjon i form av ein utarbeidd rapport4. Vidare er kontrollutvalet pålagt å rapporta 
tilsvarande til kommunestyret. Kontrollutvalets behandling med innstilling til kommunestyret 
blir derfor fortløpande sendt vidare til behandling i kommunestyret. 


5 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 
Kontrollutvalet skal etter gjennomført forvaltningsrevisjon sjå til at kommunestyres vedtak i 
tilknyting til behandling av rapport om forvaltningsrevisjon vert følgt opp av 
administrasjonen5. Det skal og rapporterast om tidlegare saker som etter utvalets meining 
ikkje er blitt følgt opp på ein tilfredsstillande måte. 


Rapportering til kommunestyret om oppfølging av forvaltningsrevisjon vil skje gjennom 
oversending av enkeltsaker etter at dei er behandla i kontrollutvalet. 


6 SLUTTORD 


Kontrollutvalet ber om delegert fullmakt til å bestilla forvaltningsrevisjon på andre område 
enn dei som er prioritert i planen dersom kontrollutvalet meiner dette vil ha høgare 
nytteverdi. Kommunestyret har og mynde til å pålegga kontrollutvalet å gjennomføra 
konkrete bestillingar i løpet av planperioden dersom det er ønskjeleg. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vedlegg til planen: 


Utdrag av overordna analyse 


Samla liste over mottatte innspel til planen (?) 


                                                      
4 Forskrift om revisjon § 8 


5 Forskrift om kontrollutvalg § 12 
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Saker1 frå bestilling til behandling i kontrollutvalet 


Forvaltningsrevisjonar 
Vedtatt 


sett i gang 
Estimert 
tidsbruk 


Status/for-
venta ferdig 


Merknader 


1. Vedlikehald av kommunale bygg 02.09.2015 200 timar 15.06.2016 Rapporten vert behandla i dette møte 


2. Skulemiljøet i Hå 24.02.2016 200 timar 26.10.2016 
Revisor har sett  dato for når dei reknar med at 
rapporten vert klar.   


Selskapskontrollar 
    


1. Selskapskontroll IVAR IKS 15.06.2016 33 timar 
 


Forslag til bestilling vert lagd fram i dette møtet 


Andre saker    
 


1.  
 


   


Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Planlagt 


følgd opp 
Kommentarar 


1.       


Selskapskontrollar      


1. Selskapskontroll m/forvaltningsrevisjon 
Lyse Energi AS 


03.09.2014 17.06.2015 Kst: 10.09.2015 07.09.2016 Dato for oppfølging er no fastsett  


Andre saker til oppfølging      


1. Eigarskapsmelding  03.09.2014 Hausten 2015  


Som ledd i oppfølginga av SK-
rapporten Eigarskapsforvaltning 
vil kontrollutvalet ha eigarskaps-
melding når denne føreligg. 


2. Overordna analyse 15.04.2015 24.02.2016   Vedlegg til plan forv.revisjon 


Saker som er avslutta 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Følgd opp 
av K.utv. 


Kommentarar 


1. Jordvern 26.11.2014 15.04.2015 Kst: 07.05.2015 20.04.2016 Melding til Kst. 12.05.2016  


Selskapskontrollar      


1.       


Andre saker til oppfølging    
  


1.       


 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 


                                                 
1
 Forhold vedrørande ein sak, som blir behandla i dette møtet er skrive med kursiv 
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