
 

Bømlo kommune  
 

 

 

 

Møteprotokoll 

Utval: Kontrollutvalet 
 

Møtestad: Formannskapssalen, Bømlo rådhus 
 

Dato: 19.05.2021 
 

Tid: 10:00 - 12:15 
 

 

 
Følgjande faste medlemer møtte: 
Namn Funksjon Representerer 
Ragnhild Ravna Skjærvik Leiar AP 
Vegard Enerstvedt Nestleiar H 
Silje Sivertsen Medlem V 
Arne Zahl Røksund Medlem SV 

 
Følgjande medlemer hadde meldt forfall: 
Namn Funksjon Representerer 
Anfinn G. Tolås Medlem KRF 

 
Følgjande varamedlemer møtte: 
Namn Møtte for Representerer 
Per Ole Fylkesnes Anfinn G. Tolås KRF 

 
Merknader 

 

Andre som møtte: 
Namn Stilling 
Kjetil Aga Gjøsæter 
Sammy Olsen 
Jarle Nakken 
Hanne Jacobsen 
Helge Inge Johansen 
 
 
 

Kommunedirektør 
Ordførar 
Økonomisjef 
Dagleg leiar, Bømlo kulturhus KF 
Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune 
 
 

 
Ragnhild Ravna Skjærvik Helge Inge Johansen 
utvalsleiar utvalssekretær 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 

 

 

Sakliste 



Utvals- 
saknr 

Innhald Arkiv- 
saknr 

U.Off 

  
Godkjenningssaker 
 

  

GK 5/21 Godkjenning av innkalling og sakliste   
GK 6/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 

15.04.2021 
2019/108  

  
Politiske saker 
 

  

PS 21/21 Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Bømlo kulturhus KF - 
uttale frå kontrollutvalet 

2019/119  

PS 22/21 Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Bømlo kommune - 
Uttale frå kontrollutvalet 

2019/119  

PS 23/21 Forvaltningsrevisjon innan busetting og integrering av 
flyktningar - handlingsplan 

2018/30  

PS 24/21 Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen 2020/188  
PS 25/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 2019/112  
PS 26/21 Eventuelt 2020/60  
  

Referatsaker 
 

  

RS 5/21 FKT - medlemsinformasjon april 2021 2019/26  
RS 6/21 Budsjettbrev frå Statsforvaltaren - Bømlo kommune 2019/119  

 

  



Godkjenningssaker 

 

GK 5/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Saksprotokoll  19.05.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune 

Handsaming i møte 

Det framkom ikkje merknader til innkalling og saksliste. 

 

Vedtak 

Innkalling og saksliste vart samrøystes vedteke. 

 

GK 6/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 15.04.2021 

Saksprotokoll  19.05.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune 

Handsaming i møte 

Det framkom ikkje merknader til møteprotokoll frå møte 15.04.2021. 

 

Vedtak 

Møteprotokoll frå kontrollutvalsmøte 15.04.2021 vart samrøystes vedteke. 

 

Politiske saker 

 

PS 21/21 Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Bømlo kulturhus KF - uttale frå 
kontrollutvalet 

Forslag til uttale 

1. Kontrollutvalet merkar seg at Bømlo kulturhus KF i 2020 har eit rekneskapsmessig 
meirforbruk på kr. 1 164 000, som gjer eit netto negativt driftsresultat på – 15,86%, langt 
dårlegare enn tilrådinga til TBU. 

2. Kontrollutvalet merkar seg og eit disposisjonsfond med 2,62%, som er under tilrådinga frå 
Riksrevisjonen på 5 % 

3. Kontrollutvalet støtter seg til Deloitte sin uttale i revisjonsberetning om Bømlo kulturhus KF 
4. Uttalen vert sendt kommunestyret via formannskapet 

 

Saksprotokoll  19.05.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune 

Handsaming i møte 

Dagleg leiar orienterte om årsmelding og årsrekneskap 2020 og svarte på spørsmål frå 
kontrollutvalet. Det vart mellom anna orientert om: 

- Spesielt år med Covid-19 der inntektstapet er stort grunna reduksjon i besøkande, 
spesielt på kinosiden 

- Måtte nytta disposisjonsfond for å dekke inn årets tap 
- Stor ombygging i 2020 
- Søkt om økonomiske midler frå kulturrådet 

 
Revisor orienterte kort om at det er gjeve ei rein revisjonsberetning 
 
 



Forslag til uttale vart samrøystes vedteke 

 

Uttale 

1. Kontrollutvalet merkar seg at Bømlo kulturhus KF i 2020 har eit rekneskapsmessig 
meirforbruk på kr. 1 164 000, som gjer eit netto negativt driftsresultat på – 15,86%, langt 
dårlegare enn tilrådinga til TBU. 

2. Kontrollutvalet merkar seg og eit disposisjonsfond med 2,62%, som er under tilrådinga frå 
Riksrevisjonen på 5 % 

3. Kontrollutvalet støtter seg til Deloitte sin uttale i revisjonsberetning om Bømlo kulturhus KF 
4. Uttalen vert sendt kommunestyret via formannskapet 

 

 

PS 22/21 Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Bømlo kommune - Uttale frå kontrollutvalet 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Bømlo kommune sin årsrekneskap for 2020 
2. På bakgrunn av det som kjem fram i revisjonsrapport nr. 24 frå Deloitte AS ber 

kontrollutvalet om at kommunedirektøren kjem i møte 29.09.2021 for å gjera greie for kva 
som er/vil verta gjort i høve tilrådingane i rapporten 

  
 

Saksprotokoll  19.05.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune 

Handsaming i møte 

Kommunedirektør og økonomisjef orienterte mellom anna om dette: 

- Spesielt år i 2020 (Covid-19) 
- Har fått dekka økonomisk tap etter søknad frå staten 
- Om resultatet 
- Overført ein del investeringsmidlar frå 2020 til 2021 
- Overført ein del utgiftar frå 2020 til 2021 
- Låg skatteinngang dei siste åra, i 2020 litt betre enn dei siste åra 
- Bidrag frå Havbruksfondet 

 
Revisor viste til dei tre dokumenta i saka, og orienterte om at det er levert ei rein  
revisjonsberetning. 
 
Silje Sivertsen var ikkje til stades når kontrollutvalet handsama saka. Kontrollutvalet var 
vedtaksføre med 4 representantar. 
 
 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 

Vedtak 

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Bømlo kommune sin årsrekneskap for 2020 
2. På bakgrunn av det som kjem fram i revisjonsrapport nr. 24 frå Deloitte AS ber 

kontrollutvalet om at kommunedirektøren kjem i møte 29.09.2021 for å gjera greie for kva 
som er/vil verta gjort i høve tilrådingane i rapporten 

  
PS 23/21 Forvaltningsrevisjon innan busetting og integrering av flyktningar - handlingsplan 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalet vel å lukke saka og takkar for det arbeidet som er lagt ned. 

 

Saksprotokoll  19.05.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune 



Handsaming i møte 

Kontrollutvalet diskuterte saka og vart einige om å lukke saka. 

 

Silje Sivertsen var ikkje til stades når kontrollutvalet handsama saka. Kontrollutvalet var 
vedtaksføre med 4 representantar. 

 

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak 

Kontrollutvalet vel å lukke saka og takkar for det arbeidet som er lagt ned. 

 

PS 24/21 Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen 

Forslag til vedtak 

Informasjonen vart teken til orientering 

 

Saksprotokoll  19.05.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune 

Handsaming i møte 

Kommunedirektør informerte mellom anna om: 

- Smittesituasjonen (Covid-19) 
- Vaksinasjonsprogrammet (Covid-19) 
- Kommunen ønskjer å få flere flyktningar 
- Utvikling sjukefråvær 
- Revidert budsjett 

 
 
Silje Sivertsen var ikkje til stades når kontrollutvalet handsama saka. Kontrollutvalet var 
vedtaksføre med 4 representantar. 

 

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke 

 

Vedtak 

Informasjonen vart teken til orientering. 

 

PS 25/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga over til orientering. 

 

Saksprotokoll  19.05.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune 

Handsaming i møte 

Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane. 

 



Silje Sivertsen var attende når kontrollutvalet handsama saka. Kontrollutvalet var vedtaksføre med 
5 representantar. 

 

Vedtaket vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak 

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering. 

 

PS 26/21 Eventuelt 

Forslag til vedtak 

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak. 

 

Saksprotokoll  19.05.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune 

Handsaming i møte 

Henvending frå Inge Håvard Habbestad – «mulig kommunal korrupsjon» 

Vurdering av habiliteten til Vegard Enerstvedt – etter forvaltningslova § 6, 1. og 2. ledd. 

Før kontrollutvalet handsama saka diskuterte ein habiliteten til Vegard Enerstvedt, grunna at mor 
hans er kommunalsjef for samfunnsutvikling, der ho er øverste leiiar for dette tenesteområde, som 
saka omhandler. 

Kontrollutvalet vart einige om at han var inhabil til å handsame saka. Vegard Enerstvedt var etter 
dette ikkje med i handsaminga av saka. 

Utvalsleiar og sekretær orientere om henvendinga frå Inga Håvard Habbestad, og det vart mellom 
anna vist til epost som vart sendt til medlemmene av kontrollutvalet 18.05.2021. 

Kontrollutvalet vart einige om å be kommunedirektøren om ei orientering til septembermøte. 
Sekretariatet får i oppgåve å senda epost frå Inge Håvard Habbestad til kommunedirektør. 

 

Vedtaket vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak 

Kontrollutvalet ber om at kommunedirektøren kjem i møte i september og orienterer om saka. 

Referatsaker 

 

RS 5/21 FKT - medlemsinformasjon april 2021 

Saksprotokoll  19.05.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune 

 

Handsaming i møte 

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka 

 

Vedtaket vart samrøystes vedteke. 

 



Vedtak 

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering. 

 

RS 6/21 Budsjettbrev frå Statsforvaltaren - Bømlo kommune 

Saksprotokoll  19.05.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune 

Handsaming i møte 

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka 

 

Vedtaket vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak 

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering. 


