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Kontrollutvalet i Hå kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Liten sal i 3. etasje Hå rådhus 
Dato: 24.02.2016 
Tidspunkt: Kl. 12.00 
Møtenr: 1 / 2016 

 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
1/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 18.11.2016 

2/16 
Orientering om Hå-skulane sitt resultat i den årlege elevundersøkinga knytt til 
trivsel og mobbing  

3/16 Bestilling forvaltningsrevisjon - Skulemiljøet i Hå kommune 

4/16 Presentasjon av overordna analyse 

5/16 
Møte med politiske leiarar i samanheng med utarbeiding av ny plan for 
forvaltningsrevisjon   

6/16 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 31.12.2015 - (årsrekneskap) 
7/16 Årsmelding 2015 for kontrollutvalet i Hå 
8/16 Statusoversikt februar 2016 

 

Referatsaker/meldingar 
Periode: 18.11.2015 - 24.02.2016 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

1/16 16/00211-1 Vedteke budsjett 2016 for kontroll og tilsyn 

 

Vennleg meld eventuelt forfall snarast på telefon 51 97 65 91 eller mobil 414 46 180, eller på 

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

Ved forfall vert varamedlemmer innkalla serskilt. Medlemmer som meiner seg inhabile , må og 

gje melding dette, slik at varamedlemmer kan innkallast.  

Evt. saker merka (Unnateke offentleggjering i medhald av off.l) sendast berre til medlemmer/ 

varamedlemmer.  

 

 

Hå, 18.02.2016 

 

 

Hans Obrestad 

Leiar av kontrollutvalet Per Kåre Vatland 

 Sekretariatet 
Kontaktinformasjon kontrollutvalet i Hå 

  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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1/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 18.11.2016 

 
Arkivsak-dok.  16/00201-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 24.02.2016 1/16 

 

 

 

 

 

 

Protokollen frå møtet den 18. november 2015 vart lagd fram for kontrollutvalet til formell 

godkjenning, sjå vedlegg 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå godkjenner protokollen frå møtet den 17. juni 2015.  
 

 

SANDNES, 16.02.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kontrollutvalet i Hå 18 11 2015 
 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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2/16 Orientering om Hå-skulane sitt resultat i den årlege 

elevundersøkinga knytt til trivsel og mobbing  
 
Arkivsak-dok.  16/00206-1 

Arkivkode.  047  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 24.02.2016 2/16 

 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet i Hå skal i dette møtet bestille ein forvaltningsrevisjon om skulemiljøet i Hå, 

kor m.a. mobbing i Hå-skulane er eit tema som vil bli omhandla. Jærbladet hadde eit oppslag 

10. februar i år, der dei tek fram resultat frå den årlege elevundersøkinga. Artikkelen peikar på 

at 7. og 10. trinn i Hå scorar dårlegare enn tilsvarande i Klepp og Time når det gjeld trivsel og 

mobbing. Tidlegare har det vore Hå-skulane som har låge lågast på denne statistikken. 

Saksutgreiing 
Kontrollutvalet har invitert rådmannen til å orienter om dette i møtet. Kommunalsjef for 

opplæring og kultur Waldemar Pettersen møter for rådmannen. Han vil og vere tilgjengeleg for 

spørsmål knytt til bestillinga som kontrollutvalet gjer i neste sak. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå tek rådmannen si utgreiing til orientering   
 

 

SANDNES, 17.02.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

 

 

 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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3/16 Bestilling forvaltningsrevisjon - Skulemiljøet i Hå 

kommune 
 
Arkivsak-dok.  16/00218-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 24.02.2016 3/16 

 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet vedtok i møte den 02.09.2015 sak 28/15, å bestille forvaltningsrevisjon av 

Skulemiljøet i Hå kommune. Prosjektet er valt ut frå prioriterte prosjekter i vedteken plan for 

forvaltningsrevisjon. Bestillinga skjer innanfor ramma for vedtatt budsjett for kontrollutvalet i 

Hå kommune. 

Saksutgreiing 
Revisor har sendt over prosjektforslag (sjå vedlegg), som dannar grunnlag for bestillinga. 

I prosjektforslaget er det føreslått følgjande føremål: «Prosjektet skal undersøke korleis Hå 

kommune sikrar elevane eit godt psykososialt miljø på skulane.» 

Ut frå dette formålet, føreslår revisor å sjå nærmare på følgjande problemstillingar: 

 Kva rutinar har Hå kommune for å sikre eit godt psykososialt miljø på skulane?  

 Korleis arbeider skulane konkret med mobbesaker?  

 Blir arbeidet med mobbesaker utført i tråd med gjeldande lovverk?  

 Korleis sikrar kommunen at skuletilsette har tilfredsstillande kompetanse til å handtere 

mobbesaker?  

Revisor føreslår ei ramme for prosjektet på ca. 200 timer. 

I bestillingsprosessen må kontrollutvalet vurdere om formålet, problemstillingar og anna 

beskriving av prosjektet dekker det som kontrollutvalet ønskjer å oppnå med denne 

forvaltningsrevisjonen. Dersom utvalet ser andre problemstillingar som burde vore med, er det 

viktig å få disse med i dette møtet. Der er bestillinga som kontrollutvalet vedtar nå som er 

styrande for den rapporten utvalet til slutt mottar. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå bestiller prosjektet Skulemiljø i tråd med forslag til 
mandat og med dei endringar og presiseringar som kom fram i møtet.  
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SANDNES, 11.11.2015 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Forslag til mandat - Skolemiljøet i Hå - frå Rogaland Revisjon 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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4/16 Presentasjon av overordna analyse 

 
Arkivsak-dok.  16/00207-1 

Arkivkode.  144  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 24.02.2016 4/16 

 

 

Bakgrunn 
Som et ledd i utarbeiding av ny plan for forvaltningsrevisjon, skal det utarbeidas ein overordna 

analyse. Den overordna analysen skal gi risiko- og vesentlegheitsvurderingar av kommunens 

verksemd, for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon i dei ulike sektorane og 

verksemdene. Analysen vart bestilt frå revisor av tidlegare kontrollutval. Revisor vil saman med 

presentasjon av overordna analyse og ha ein gjennomgang av temaet «forvaltningsrevisjon». 

Saksutgreiing 
Revisor vil i dette møtet presentere den overordna analysen av Hå kommune. Vidare vert det og 

gitt ei innføring i kva forvaltningsrevisjon inneber.  

Hensikta med den overordna analysen er å få fram relevant informasjon om kommunen sine 

verksemdsområder, for å gjere det mogleg for kontrollutvalet å prioritere arbeidet med 

forvaltningsrevisjon. Lovgjevar krev at den overordna analysen skal baserast på ei vurdering av 

risiko og vesentlegheit.  

 Med risiko meiner ein i denne samanhengen faren for at det kan førekome avvik frå 

regelverk, mål vedtak og andre føringar som kommunen har sett for verksemda. Risiko 

må vurderast for kvart einskilt tenesteområde i kommunen. Analysen skal difor vere med 

på å avdekke manglar og svakheiter som kan føre til slike avvik.  

 For å prioritere mellom dei områda i kommunen kor det er identifisert risiko for avvik, må 

kontrollutvalet vurdere kor vesentlege desse områda er. Dette er ei vurdering som byggjer 

på skjønn, kor ein set dei ulike områda opp mot kvarandre, og avgjer kva områder utvalet 

meiner er mest vesentlege å vurdere.  

I tillegg til den overordna analysen vil kontrollutvalet gjere eit arbeid med å innhente forslag til 

aktuelle prosjekter frå kommunen si politisk leiing, administrasjon, revisor, sekretariat og i 

tillegg kome med eigne forslag. Alle desse forslaga må så vurderast på same måten. Ut frå desse 

vurderingane vil utvalet sitje igjen med dei prosjekta som dei vel prioritere i den endelege 

planen for forvaltningsrevisjon som dei skal utarbeide. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå tek revisor si  gjennomgang til orientering. 
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SANDNES, 17.02.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Overordna analyse - Hå 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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5/16 Møte med politiske leiarar i samanheng med 

utarbeiding av ny plan for forvaltningsrevisjon   
 
Arkivsak-dok.  16/00207-3 

Arkivkode.  144  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 24.02.2016 5/16 

 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet vedtok på førre møte at dei skulle ta stilling til kva informasjon som skal sendast 

ut til det politiske miljøet saman med invitasjon til å komme med innspel til Plan for 

forvaltningsrevisjon. I tillegg må kontrollutvalet òg ta stilling til korleis eit evt. møte for å få 

slike innspel skal gå føre. 

Saksutgreiing 
Sidan kontrollutvalet er direkte underlagd kommunestyret, vil det vere viktig at representantar 

herfrå får komme med innspel til prosjekter som kan være ynskeleg å ta med/prioritere i den 

komande planen. Det er likevel kontrollutvalet sjølv som har ansvar for den endelege 

prioriteringa med utgangspunkt i den overordna analysen når prosjekter skal prioriterast.  

Sekretariatet legg opp til at gruppeleiarane og leiarar av hovudutvala vert invitert til ein 

diskusjon i kontrollutvalet der dei kan komme med innspel til prosjekter som dei måtte synest 

er aktuelle. Ordfører/varaordfører bør òg inviterast. Det vil vere mest aktuelt å leggje dette 

møtet før eit kommunestyremøtet. Aktuelle møtedatoar er:  

 31. mars  

 12. mai  

Sidan kommunestyremøta startar kl. 18.00, er det naturleg å invitere til møte kl. 16:30. Når det 

gjeld 31. mars har sekretariatet avtala møte i ein anna kommune på same tida.  

Det vert og lagt fram forslag til dokumenter (sjå vedlegg) som kan sendas ut som informasjon 

til politikarane – i tillegg til den overordna analysen.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå inviterer gruppeleiarane, hovudutvalsleiarar, ordførar og 
varaordførar til møte med kontrollutvalet i før kommunestyremøte den 
     .       kl. 16:30. Målet med møtet er at kontrollutvalet ynskjer å få 
innspel til moglege forvaltningsrevisjonsprosjekter i den komande plan-
perioden.  

Sekretariatet kallar inn avtalt møte. Som vedlegg til invitasjonen vert det 
lagd ved informasjon om forvaltningsrevisjon og overordna analyse.  
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SANDNES, 17.02.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Forvaltningsrevisjon 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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6/16 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 31.12.2015 

- (årsrekneskap) 
 
Arkivsak-dok.  16/00213-4 

Arkivkode.  212  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 
 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 24.02.2016 6/16 
 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet har ansvar for å lage budsjett på eige område. Det inneber òg at dei har ansvar 

for å følgje opp budsjettet gjennom året. Normalt skjer oppfølginga kvart tertial, men sidan 

kontrollutvalet skal behandle budsjettet i dette møte legg me fram ei rapport som er pr. 

31.07.2015.  

Saksutgreiing 
Rapporten visar at kontrollutvalet pr. 31.12.2015 har brukt kr 768.061,- som utgjer 70,4 % av samla 

budsjettramme. I tala sekretariatet har fått frå kommunen manglar to fakturaar, den siste frå 

kontrollutvalssekretariatet og den siste frå Rogaland Revisjon IKS. Desse utgjer til saman 98.100, 

slik at skulle samla forbruk skulle vore 866.161,-.  

Når det gjeld utgifter knytt til kontrollutvalet, er det brukt om lag 55,6% av budsjettet Det låge 

forbruket skuldast i hovudsak at utvalet har brukt lite  på kurs, reiser og anna kjøp av tenester i 

2015.  

Kjøp av sekretariatstenester i følgje rekneskapstala frå kommunen korrigert med den manglande 

siste fakturaen vil gje eit forbruk på 100% av budsjettet. Sekretariatet har betale tilbake kommunen 

sin del av tidlegare års overskot midt i året. Dette må kommunen ha ført på ein anna stad i 

rekneskapen, då utbetaling vart trekt frå på den andre fakturaen i 2015.  

Korrigerer me kjøp av revisjonstenester med den manglande siste fakturaen frå Rogaland Revisjon 

stemmer forbruket nøyaktig med oppgåve frå revisor. Forbruket vil då utgjere 86,4 % av budsjettet 

til kjøp av revisjonstenester .  
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå tek rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 
31.12.2015 til orientering.  

 

 

SANDNES, 17.02.2016 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  

Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 31.12.2016 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   



 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 11 

7/16 Årsmelding 2015 for kontrollutvalet i Hå 

 
Arkivsak-dok.  16/00204-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandlar. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 24.02.2016 7/16 

 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporteringa skjer 

dels løypande ved at rapporter mm. vert sende til kommunestyret for sluttbehandling. Det same 

gjelder meldingar om oppfølging av rapporter. Som eit ledd i rapporteringa inngår og 

årsmeldinga og årsplanen.  

Saksutgreiing 
Årsmeldinga summerer opp alt arbeidet som kontrollutvalet har gjort i året som gjekk. 

Årsmeldinga gir ein oversikt over kontrollutvalet sitt arbeid med:  

1. løpande tilsyn med kommunes forvaltning,  

2. oppfølging i forhold til revisjonen, kommunen sine rekneskapar og internkontroll,  

3. bestilling av forvaltningsrevisjonar, behandling av rapporter og oppfølging av desse, 

4. bestilling av selskapskontrollar, behandling av rapporter og oppfølging av desse. 

5. kontrollutvalet sine oppgåver med budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet og oppfølging 

av dette. 

6. andre arbeidsoppgåver kontrollutvalet har hatt i 2014. 

Som det går fram av årsmeldinga har kontrollutvalet i det alt vesentligaste nådd dei mål som 

vart sett i årsplanen for 2014.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå vedtek framlagt årsmelding for 2015. 

Årsmeldinga vert oversend til kommunestyret til orientering.  
 

 

SANDNES, 17.02.2016 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2015 - Hå kontrollutval 

Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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8/16 Statusoversikt februar 2016 

 
Arkivsak-dok.  16/00292-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Hå 24.02.2016 8/16 

 

 

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: 

 Endeleg bestilling av forvaltningsrevisjon «Skulemiljøet» er behandla i dette møte, i eigen sak.  

 Overordna analyse vart presentert i dette møtet, sjå eigen sak 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen  «Jordvern» er utsett til møtet 20.04.2016 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå tek statusoversikt februar 2016 til orientering.  
 

 

SANDNES, 25.01.2016 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt over kontrollutvalet sine saker - februar 2016 
Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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Referatsaker/meldingar 
 

 

1/16 Vedteke budsjett 2016 for kontroll og tilsyn 
 

 

 

Saksliste 





Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


KONTROLLUTVALGET I HÅ KOMMUNE 
PROTOKOLL 


 
 


 
 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalet i Hå 
 


Møtenr.: 


5 / 2015 


Møtedato: 


18.11.2015 


Utvalgssaksnr.: 


32/15 - 37/15 


Disse møtte: 
Hans Obrestad () 
Odd Øverby () 
Torhild Johanne Riis () 
Elin Hetland Mong () 
Oddmund Gravdal () 


Forfall / varamedlemmer: 
 
 


Andre som var tilstade i møtet: 
Ordførar Jonas Skrettingland og rådmann Anne Berit Berge Ims, møtte frå kommunen 
til sak 1. 
Oppdragsleiar Annebeth M. Mathiassen frå Rogaland Revisjon IKS. 
Seniorrådgivar Per Kåre Vatland, Rogaland Kontrollutvalssekretariat. 


 


 Side 


Saker til behandling 


32/15 13/00249-25 
Orientering om kontrollutvalet sine oppgåver og 
ansvarsområde 


2 


33/15 13/00350-8 Nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2 


34/15 13/00349-9 Kontrollutvalet sin årsplan 2016 3 


35/15 13/00249-24 Forslag til møteplan 2016 4 


36/15 13/00081-47 Statusoversikt pr november 2015 4 


37/15 13/00173-16 Orientering om overordna revisjonsstrategi 2015 5 


Referat-/meldingssaker 


3/15 13/00249-26 Nkrf's Fagkonferanse for kontrollutvalg  6 


Eventuelt 


 
 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
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32/15 Orientering om kontrollutvalet sine oppgåver og ansvarsområde 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet tar orienteringar frå sekretariat og revisor til etterretning. 


Kontrollutvalet ber sekretariatet om å organisera nødvendig opplæring i tråd 
med det utvalet kom fram til på møtet.  


 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet tar orienteringar frå sekretariat og revisor til etterretning. 


Kontrollutvalet ber sekretariatet om å organisera nødvendig opplæring i tråd 
med det utvalet kom fram til på møtet.  
 


[Lagre]  
 
 
 
33/15 Nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet vil behandla sak om nye planar for forvaltningsrevisjon og selskaps-
kontroll på følgjande måte:  


Møte feb. Overordna analyse vert presentert. Kontrollutvalet planlegg møta med 
administrasjonen og politikarane.  


Ekstramøte med sentrale politikarar i forkant av møte i formannskap/kommunestyre.  


Møte i april Administrasjonen vert invitert for å koma med innspel til planen.  


Møte i mai Kontrollutvalet noterer ned eigne innspel, og summerer opp innspela 
som dei har motteke i prosessen.  
Kontrollutvalet startar med prioritering av områder for som er aktuelle 
forvaltningsrevisjon basert på innspel og eigne vurderingar.   


Møte i sept. Første utkast til planar vert presentert for kontrollutvalet. Utvalet 
arbeidar vidare med sine prioriteringar.  


Møte i okt.  Vedta planane.  


Møte i nov.: Siste frist for kontrollutvalet for å vedta planane.  
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet vil behandla sak om nye planar for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll på følgjande måte:  


Møte feb. Overordna analyse vert presentert. Kontrollutvalet planlegg 
møta med administrasjonen og politikarane.  


Ekstramøte med sentrale politikarar i forkant av møte i formannskap/ 
kommunestyre  


Møte i april Administrasjonen vert invitert for å koma med innspel til 
planen.  


Møte i mai Kontrollutvalet noterer ned eigne innspel, og summerer opp 
innspela som dei har motteke i prosessen.  
Kontrollutvalet startar med prioritering av områder for som er 
aktuelle forvaltningsrevisjon basert på innspel og eigne 
vurderingar.  


Møte i sept. Første utkast til planar vert presentert for kontrollutvalet. 
Utvalet arbeidar vidare med sine prioriteringar.  


Møte i okt.  Vedta planane.  


Møte i nov.: Siste frist for kontrollutvalet for å vedta planane.  
 


[Lagre]  
 
 
 
34/15 Kontrollutvalet sin årsplan 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Hå vedtek årsplanen 2016 med dei endringane som kom 
fram i møtet.  


Vedteken plan vert send kommunestyret til orientering.  
 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke 
 
 
 
Vedtak 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


Kontrollutvalet i Hå vedtek årsplanen 2016 med dei endringane som kom 
fram i møtet.  


Vedteken plan vert send kommunestyret til orientering.  
 


[Lagre]  
 
 
 
35/15 Forslag til møteplan 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Hå vedtar følgjande møteplan for 2016: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar  


Onsdag 24.02.2016 12:00  


Onsdag 20.04.2016 12:00 Fsk: 26.04.2016 og Kst: 12.05.2016 


Onsdag 15.06.2016 12:00  


Onsdag 07.09.2016 12:00  


Onsdag 26.10.2016 12:00  


Onsdag 30.11.2016 12:00  
  


 
 


Møtebehandling 
Sidan møte 20. april kolliderer med møte i Lund, vart kontrollutvalet einige 
om å utsette møte til kl. 14.00 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå vedtar følgjande møteplan for 2016: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar  


Onsdag 24.02.2016 12:00  


Onsdag 20.04.2016 14:00 Fsk: 26.04.2016 og Kst: 12.05.2016 


Onsdag 15.06.2016 12:00  


Onsdag 07.09.2016 12:00  


Onsdag 26.10.2016 12:00  


Onsdag 30.11.2016 12:00  


  
 


[Lagre]  
 
 
 
 
 
36/15 Statusoversikt pr november 2015 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Hå tar statusoversikt pr. november 2015 til orientering.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå tar statusoversikt pr. november 2015 til orientering.  
 


[Lagre]  
 
 
 
37/15 Orientering om overordna revisjonsstrategi 2015 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
Kontrollutvalet i Hå tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2015 til 
orientering.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 
2015 til orientering.  
 


[Lagre]  
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REFERAT-/MELDINGSAKER 


3/15 Nkrf's Fagkonferanse for kontrollutvalg  


 
 
 
 
 
EVENTUELT 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Me stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
Leiar av kontrollutvalet 
        Sekretær for kontrollutvalet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur 
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 Kontrollutvalet i Hå 
 


Arkivkode : 151 


Saksnr. : 16/00211 


Vedteke budsjett 2016 for kontroll og tilsyn 


 


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


Vedteke 
budsjett 


2016 


Budsjett 
forslag 
2016 


Budsjett 
2015 


Regnskap 
2014 


1083 Godtgjersle styrer, råd, utval 153 000  153 000  153 000  147 737  


1085 Tapt arbeidsforteneste 15 000  15 000  15 000  2 068  


1099 Arbeidsgjevaravgift 22 500  22 500  22 500  21 122  


1101 Faglitteratur, tidsskrift og aviser 6 000  6 000  6 000  
 1159 Andre kursutgifter 50 000  50 000  50 000  1 800  


1163 Bilgodtgjersle 5 800  5 800  5 200  
 1171 Reiseutlegg 


    1196 Kontingenter 4 500  4 500  4 000  3 900  


1276 Konsulentutgifter 60 000  60 000  60 000  
 


 


Kontrollutvalet sine utgifter 316 800  316 800  315 700  176 627  


1358 Kjøp av tenester interkommunalt (sekr) 155 000  155 000  150 000  144 000  


1375 Kjøp frå IKS (revisjon)  642 200  642 200  608 400  601 312  


1429 Mva som gir rett til moms-kompensasjon 214 300  214 300  204 600  185 042  


1729 Komp. Moms, påløpt i driftsregnskapet -214 300  -214 300  -204 600  -185 042  


 
Kontrollutvalet sitt budsjettforslag 1 114 000  1 114 000  1 074 100  921 939  


 
Budsjettauking 3,71 % 3,71 % 


  


      


  


Vedteke 
budsjett 


2016 
Budsjett 


forslag 2016 Budsjett 2015 
Regnskap 


2014 


 


Oversikt frå Rogaland Revisjon IKS 
    


 
Regnskapsrevisjon, attestasjonar mv. 376 200  376 200  366 300  306 360  


 
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. 266 000  266 000  259 000  272 520  


 
Sum oversikt frå revisor 642 200  642 200  625 300  578 880  


 


 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 
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Kontrollutvalet i Hå 
 


Arkivkode : 212 


Saksnr. : 16/00213 


Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 31.12.2016 


 


 


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


Vedtak 
KSt. 


Forbruk 
31.12.15 % 


Forbruk 
31.12.14 


1083 Godtgjersle styrer, råd, utval 153 000  147 308  96,3 % 146 679  


1085 Tapt arbeidsforteneste 15 000  362  2,4 % 3 694  


1099 Arbeidsgjevaravgift 22 500  20 821  92,5 % 21 203  


1101 Faglitteratur, tidsskrift og aviser 6 000  2 000  33,3 % 6 655  


1159 Andre kursutgifter 50 000  900  1,8 % 10 800  


1163 Bilgodtgjersle 5 200  197  3,8 % 429  


1171 Reiseutlegg 
   


3 078  


1196 Kontingenter 4 000  4 000  100,0 % 3 500  


1276 Konsulentutgifter 60 000  
  


1 084  


 
Sum kontrollutvalet 315 700  175 588  55,6 % 197 122  


1358 Kjøp av tenester interkommunalt (sekr) 150 000  100 000  66,7 % 138 000  


1375 Kjøp frå IKS kor kommunen er deltakar (revisjon) 625 300  492 473  78,8 % 601 312  


1429 Meirverdiavgift som gir rett til momskomp. 193 825  155 048  80,0 % 185 042  


1729 Komp. Moms, påløpt i driftsregnskapet -193 825  -155 048  80,0 % -185 042  


 
Sum utgifter til kontroll og tilsyn 1 091 000  768 061  70,4 % 936 434  


      


 
Oversikt frå Rogaland Revisjon IKS 


Vedtak 
KSt. 


Forbruk 
31.12.15 % 


Forbruk 
31.12.14 


 
Regnskapsrevisjon, attestasjonar mv. 366 300  311 540  85,1 % 306 360  


 
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. 259 000  229 030  88,4 % 272 520  


 
Sum Revisjonens oversikt 625 300  540 570  86,4 % 578 880  


      


      


 
Alle beløp i oversikten er ekskl. mva.  


     


 


 
Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 








 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Hå kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


10.10.15/FKG 
År: 


2015 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


30.10.15/BEM 
Side:  


1 av 2 


Sak:  


Prosjektmandat – Skolemiljø 


Bakgrunn 
Elevene skal få tilpasset undervisningen etter sine evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring 


handler om å gi en opplæring som passer for den enkelte elev. Skolene kan relativt fritt bestemme 


hvordan opplæringen skal organiseres. Elevene skal deles i klasser eller basisgrupper som skal 


ivareta deres behov for sosial tilhørighet.  


 


Opplæringslovens § 9a har følgende bestemmelser om det fysiske og psykososiale miljøet: 


«Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø 


som fremjar helse, trivsel og læring.» 


«Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte 


eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.» 


«Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for 


krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande 


snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe 


direkte inn.» 


 


Opplæringsloven pålegger altså skolen en plikt til å reagere ved melding om mobbing. I 


elevundersøkelsen defineres mobbing slik: «Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller "ondsinnet" 


atferd fra en eller flere, rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en 


ubehagelig og sårende måte er også mobbing». Elever som har svart at de i løpet av de siste 


månedene har blitt mobbet 2 til 3 ganger i måneden eller mer, blir i undersøkelsen registrert som 


mobbet. 


 


Det er avgjørende at skolene har rutiner for mobbesaker og at disse blir fulgt opp i praksis. 


 


Ved sist gjennomførte Elevundersøkelse var den rapporterte forekomsten av mobbesaker i Hå 


kommune på samme nivå som i Rogaland for øvrig. 


  


Formål 
Prosjektet skal undersøke hvordan Hå kommune sikrer elevene et godt psykososialt miljø på skolene.  


 


Problemstillinger 
 Hvilke rutiner har Hå kommune for å sikre et godt psykososialt miljø på skolene? 


 


 Hvordan arbeider skolene konkret med mobbesaker? 


Blir arbeidet med mobbesaker utført i tråd med gjeldende lovverk? 


 


 Hvordan sikrer kommunen at skoleansatte  har tilfredsstillende kompetanse til å håndtere   


mobbesaker? 
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Oppdrag: 


Hå kommune  
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Forvaltningsrevisjon 
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Sak:  


Prosjektmandat – Skolemiljø 


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


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


av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet legges følgende kilder til 


grunn for utvikling av revisjonskriterier: 


 


 Forvaltningsloven 


 Opplæringsloven 


o § 9a, Elevene sitt skolemiljø. Herunder § 9a-3 om elevenes psykososiale miljø, og 


eventuelt 9a-1 og 9a-4. 


o § 13-10 angående kommunens ansvar for å ha et forsvarlig system for oppfølging av 


loven. 


o Rundskriv Udir-2-2010 - Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven 


kapittel 9a 


 Eventuelle øvrige lover, forskrifter, veiledere o.l 


 Kommunale vedtak, retningslinjer, kvalitetssystem o.l 


 Sammenligninger mot andre kommuner 


 


Metodevalg  
 


Prosjektet tar sikte på en variert metodebruk. Her inngår dokumentanalyse, nøkkeltallsanalyse og 


intervjuer. Ved å bruke ulike innsamlingsmetoder får man en såkalt metodetriangulering av data. 


Dette innebærer at de ulike problemstillingene belyses av forskjellige datakilder, noe som bidrar til å 


forsterke datagrunnlaget samtidig som treffsikkerheten øker. Hvilke innsamlingsmetoder som vil bli 


benyttet vil det bli tatt stilling til etterhvert i prosjektet.  


Det legges også opp til en kartlegging av antall mobbesaker de siste tre årene, og deretter en detaljert 


gjennomgang av dokumentasjon i et antall utvalgte saker.  


 


 


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


forutsettes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, 


kartlegging, analyser og rapportering er ca. 200 timer.  
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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 
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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. 
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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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Innleiing 
Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som skal føre tilsyn med den kommunale forvaltninga på 
vegne av kommunestyret. Kontrollutvalet er direkte underlagt kommunestyret, og rapporterer og 
innstiller difor òg til kommunestyret. 


Kontrollutvalet sine hovudoppgåver i følgje lova og føreskrifta er som følgjer: 
1. Føre tilsyn med kommunen si forvaltning  
2. Oppgåver knytt til revisjon og årsrekneskap 
3. Sjå til at det årleg vert gjennomførd forvaltningsrevisjon 
4. Sjå etter korleis kommunen forvaltar eigarskapet sitt i selskapa, kor kommunen er medeigar 


(selskapskontroll) 
5. Lage forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen 


Kontrollutvalet si årsmelding er ein del av kontrollutvalet si rapportering til kommunestyret, og 
gjer ei samla oppsummering av kontrollutvalet sitt arbeid gjennom året. Kontrollutvalet har 
tidlegare rapportert følgjande til kommunestyret: kontrollutvalet sin årsplan og alle rapportar om 
gjennomførde forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar i året som gjekk. 


Kontrollutvalet sine medlemmer 
Kontrollutvalet fram til valet hadde fyljande medlemmer og varamedlemmer: 


Medlemmer  Varamedlemmer 
1.1 Hans Obrestad Leiar  1.1 Eva Bollerud Kvia 
2.1 Aage Haver Nestleiar  1.2 Odd Jan Dybing 
1.2 Beate Bernssen Nærland   2.1 Jonas Varhaug 
2.2 Siri K. Fuglestad   2.2 Jon Birkeland 
2.3 Ådne Skrettingland jr    


 
Kontrollutvalet etter valet har fyljande medlemmer og varamedlemmer: 


Medlemmer  Varamedlemmer 
1.1 Hans Obrestad Leiar  1.1 Wilhelm Lund 
1.2 Odd Øverby Nestleiar  1.2 Kate Sofie Mattingsdal 
1.3 Torhild Johanne Riis   2.1 Einar Vigrestad 
2.1 Elin Hetland Mong   2.2 Sara Sommerstad Tjemsland 
3.1 Oddmund Gravdal   3.1 Jan Gunnar Mattingsdal 


    3.2 Arne Ege 
    3.3 Signe Husvegg 


Kontrollutvalets arbeid i 2015 
Kontrollutvalet hadde 5 møte i 2015, og det vart behandla i alt 37 saker i utvalet. 


Løpande tilsyn med kommunen si forvaltninga 


Som et ledd i kontrollutvalet sitt tilsyn med forvaltninga har kontrollutvalet i løpet av året 
invitert administrative leiare til å orientere kontrollutvalet i aktuelle saker. Fyljande har vært 
inne og orientert i løpet av 2015:  
11.02.2015  Rådmann Anne Berit Berge Ims, og økonomisjef Harald Berglie orienterte om kommunen 


sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 – 2018, samt om oppfølginga av 
forvaltningsrapporten «Beredskapsarbeid». Fagleg leiar Barnevern Terese Haugstad 
orientere i tilknyting til behandlinga av forvaltningsrevisjonen Barnevern 


15.04.2015  Rekneskapssjef William Jørgensen orienterte om årsrekneskapen 2014. Konstituert kemner 
Åslaug Harbo orienterte om skatterekneskapet for 2014.  
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17.06.2015 Rådmann Anne Berit Berge Ims og økonomisjef Harald Berglie orienterte om kommunen 
si tertialrapportering 1. tertial 2015. Kommunalsjef for Teknisk og næring Rolf Einar Ree 
orientere om ei sak til Utval i tekniske saker og næring, kor innstilling vart endre før 
møtet.  


02.09.2015 Rådmann Anne Berit Berge Ims og økonomisjef Harald Berglie orienterte om kommunen 
sin tertialrapportering 2. tertial 2015.  


18.11.2015 Ordførar Jonas Skrettingland og rådmann Anne Berit Berge Ims var invitert til å delta på 
opplæringa av kontrollutvalet.  


Oppgåver knytt til revisjon, rekneskap og intern kontroll 


Kontrollutvalet har ansvar for å sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. For å 
fylgje opp dette ber kontrollutvalet revisor å orientere om sin revisjonsstrategi for 2014. Revisor 
har summert opp sitt arbeidet årsrekneskapen 2014 i sitt  årsoppgjersnotat, som kontrollutvalet 
har behandla saman med årsrekneskapen. Oppdragsansvarleg revisor har òg sendt lovpålagd 
eigenerklæring om sin uavhengigheit til kontrollutvalet.  


Kontrollutvalet har i tråd med regelverket behandla fyljande saker knytt til rekneskap og intern-
kontroll: 


 Behandla årsrekneskap og revisjonsmelding 2014 for Hå kommune og gitt uttale om rekneskapen 
til kommunestyret i Hå. 


 Behandla skatterekneskapen, skatteoppkrevjar si melding og Skatteetaten sitt kontrollbrev 


Forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalet skal årleg sjå til at det vert gjennomførd forvaltningsrevisjon, i tråd med 
vedteken plan for forvaltningsrevisjon, og seinare i perioden oppdater denne. Vidare har 
kontrollutvalet ansvar for å bestille forvaltningsrevisjonar i tråd med denne planen og innanfor 
vedtekne budsjettrammer. Kontrollutvalet i Hå har budsjettramme for å bestille 2 – 3 
forvaltningsrevisjon i året.  


Kontrollutvalet har i 2015 bestilt følgjande forvaltningsrevisjonar:  
 Vedlikehald kommunale bygg 


Kontrollutvalet har i 2015 behandla følgjande forvaltningsrevisjonsrapport: 
 Barnevern (rapporten vart presentert i møtet 26.11.14, men vert behandla i møtet 11.02.2015) 


Rapporten har fyljande tilrådingar: 
1. Innskjerpe overfor brukerne av WebSak at de bruker de riktige kategoriene når sakenes 


status fastsettes. Det kan gjøres i forbindelse med opplæring og bedre oppfølging av 
saksbehandlerne som bruker WebSak.  


2. Vurdere en utvidelse av listen over politiske saker til oppfølging til også å omfatte saker i de 
tre hovedutvalgene.  


3. Vurdere tiltak som kan skape en jevnere balanse i saksmengden til de tre hovedutvalgene. 
Gjennomgå sine rutiner og handlemåter i forbindelse med vakanser i lederstillinger. 


 Jordvern 
Rapporten har fyljande tilrådingar: 
1. Å utarbeide enkle årlige oversikter over tall på dispensasjonssaker og tall på dekar som er 


omdisponert. 


Kontrollutvalet fylgde opp følgjande forvaltningsrevisjonsrapporter i 2015: 
 Beredskapsplanar 


 Oppfølging av politiske vedtak 
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Kontrollutvalet rapporterer til kommunestyret om forvaltningsrevisjonar ved å sende rapporten 
med kontrollutvalet sin innstilling til kommunestyret for sluttbehandling. Når rapportar fyljes 
opp vert saka send kommunestyret til orientering.  


Selskapskontrollar 


Kontrollutvalet har ansvar for å sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunen 
sine interesser i selskap m.m. (selskapskontroll). Dette inneber for det at kontrollutvalet fyste 
kalenderår etter valet har ansvar for å lage plan for selskapskontrollar, og oppdatere planen i 
planperioden. Vidare ha kontrollutvalet ansvar for å bestille selskapskontrollar tråd med planen 
og innan vedtekne budsjettrammer.  


Kontrollutvalet har ikkje bestilt nye selskapskontrollar i løpet av 2015. 


Kontrollutvalet har i løpet av 2015 behandla føljande rapport om selskapskontroll: 
 Lyse Energi AS (Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon, bestilt i 2014 i samarbeid med 


kontrollutvala i dei andre eigarkommunane).  


Kontrollutvalet har i 2015 ikkje hatt rapportar om selskapskontrollar å fylgje opp. 


Kontrollutvalet rapporterer til kommunestyret om Selskapskontrollar ved å sende rapporten med 
kontrollutvalet sin innstilling til kommunestyret for sluttbehandling. 


Kontrollutvalet sitt budsjett og rekneskap 


Kontrollutvalet skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsynsverksemda i kommunen. 
Kontrollutvalet behandla budsjettet i møtet 02.09.2015, og sendte det over til kommunestyret for 
godkjenning. 


For å fylgje opp sitt budsjettansvar har kontrollutvalet behandla tertialvise rekneskapsrapportar 
for sitt budsjettområdet. 


Andre oppgåver 


Utanom saker som nemnde ovanfor har kontrollutvalet i 2014 m.a. behandla fylgjande saker: 
 Utarbeiding av møteplan, årsplan og årsmelding. 


 Opplæring av kontrollutvalet etter vedteken plan. 


 Vurdering av saksbehandling i sak om rådmannen. 


Måloppnåing m.m. 
Sett i høve til årsplanen 2015 er kontrollutvalet sine mål i det alt vesentlegaste oppfylt.  


Representantar frå kontrollutvalet har i 2015 delteke på lokal fagkonferanse.  


Leiing og organisering 
Kontrollutvalet har sin eigen administrasjon, som er uavhengig av kommunen sin 
administrasjon. Det er Rogaland Kontrollutvalgssekretariat som tek vare på 
administrasjonsoppgåvene for kontrollutvalet i Hå. Sekretariatet har 3 tilsette, kor ein av desse 
arbeider spesielt mot kontrollutvalet i Hå. Administrasjonen har ansvar for at kontrollutvalet sine 
saker er tilstrekkelig utredet og at vedtak vert følgde opp. 


Hå kommune kjøper sine revisjonstenester frå Rogaland Revisjon IKS. Ein representant herfrå 
har møte og talerett på kontrollutvalet sine møter, og det har vært ein eller fleire representantar 
til stede på alle møta. 
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Ordføraren har møterett i kontrollutvalet, og har vore tilstade på eitt møte i 2015. 


Varhaug, 24. februar 2016 
Hå kontrollutval 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur 
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Kontrollutvalet i Hå 
 


Arkivkode : 217 


Saksnr. : 16/00292 


Statusoversikt over kontrollutvalet sine saker - februar 2016 


 


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   


2. Skulemiljøet i Hå 24.02.2016 200 timar  Til bestilling i møtet i 24.02.2016 


Selskapskontrollar 
    


1.  
   


 


Andre saker    
 


1. Overordna analyse 15.04.2015 75 timar  24.02.2016 OA blir presentert i møtet 24.02.2016 


Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Planlagt 


følgd opp 
Kommentarar 


1. Jordvern 26.11.2014 15.04.2015 Kst: 07.05.2015 20.04.2016 Oppfølging utsett til møte i april 


Selskapskontrollar      


1. Selskapskontroll m/forvaltningsrevisjon 
Lyse Energi AS 


03.09.2014 17.06.2015 Kst: 10.09.2015  
Dato for oppfølging er ikkje sett 
enno 


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. 


Saker som er avslutta 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Følgd opp 
av K.utv. 


Kommentarar 


1.       


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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