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KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
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34      /2011      
 

 
KORT GJENNOMGANG AV KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 
OG ANSVARSOMRÅDE/PLAN FOR VIDERE GJENNOMGANG  
 
Bakgrunn: 
For de fleste av medlemmene i kontrollutvalget vil rollen som kontrollutvalgsmedlem være ny 
og ukjent. Sekretariatet vil derfor på dette møtet ha en kort gjennomgang av kontrollutvalgets 
viktigste oppgaver og arbeidsområde. I tillegg vil revisor ha en kort gjennomgang av hvem de 
er og hva de jobber med.  Det inviteres til dialog med medlemmene ved disse 
gjennomgangene. 
 
Saksutredning: 
Erfaringer fra forrige periode viste at det ikke er gunstig med alt for mye informasjon på en 
gang på første møte. Det legges derfor opp til å ha litt informasjon om kontrollutvalgets 
oppgaver på alle møtene framover. I tillegg kan en komme tilbake til områder som 
kontrollutvalget måtte ønske å ha en ny gjennomgang av om ca. ett år. 
 
Det foreslås at man går gjennom ett tema på hvert møte framover knyttet til: 

1. Hva er og hvordan gjennomføres forvaltningsrevisjon v/revisor 
2. Kommunale regnskap – hvor finnes den viktigste informasjonen? v/revisor 
3. Habilitetsbestemmelser v/sekretariatet 
4. Ny gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver etter ca. ett år – spesielle 

tema velges i samarbeid med utvalget. 
 

Underveis vil det også bli orientert om en del andre viktige områder som kontrollutvalget skal 
arbeide med framover, som planverket som skal utarbeides (se også egen sak), hva overordnet 
analyse er og hvilke kriterier kontrollutvalget skal benytte for utvelging av prosjekter. 
Kontrollutvalgets neste møte er normalt sett ikke før i april 2012. Sekretariatet vil anmode 
kontrollutvalget å vurdere å ha et ekstramøte i 2012 i januar/februar, slik at en del av 
opplæringen kan kanaliseres til dette møtet. 
 
Det arrangeres også årlige konferanser for medlemmer i kontrollutvalg. Lokalt arrangeres 
årlig en høstkonferanse i okt/nov på Sandnes, der alle kontrollutvalg i Rogaland blir invitert. 
Denne arrangeres noe seinere i år, den 8. desember.  
 
I tillegg arrangeres det årlig 2 store konferanser på Gardermoen. I månedsskiftet 
januar/februar arrangerer Norges KommuneRevisorForbund (NKRF) sin 
kontrollutvalgskonferanse. Dette er en stor konferanse med over 500 deltakere fra hele landet, 
der både revisorer, kontrollutvalgsmedlemmer og sekretariater er med. . I tillegg arrangerer 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) årlig en konferanse i juni. Denne er for kontrollutvalgs-
medlemmer og sekretariat, og er mindre og litt rimeligere enn NKRF,s konferanse. Stavanger 



 3 

kontrollutvalg er også medlem av denne organisasjonen, og har stemmerett på forbundets 
årsmøte. 
 
Forrige kontrollutvalg gjennomførte en evalueringsrunde på siste møte. Oppsummering fra 
denne evalueringen er lagt ved. 
 
 
 
Forslag til  
 
 

VEDTAK: 
 

• Kontrollutvalget tar orienteringer fra sekretariat og revisor til etterretning. 
• Kontrollutvalget ber sekretariatet om å organisere nødvendig opplæring i 

tråd med det utvalget kom fram til på møtet. 
 

 
 
 SANDNES,  
 
 
Wencke S. Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 

 
 
 

Evaluering fra forrige kontrollutvalg 
Vedlegg: 

 
    Tilbake 



  Side 1 av 3 

Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS  

 

Kontrollutvalget i Lund  

Arkivkode : E: 033 
Saksnr. :  

Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 

Opplæring av kontrollutvalget 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp.  
Punktet omfatter: Opplæring som er gitt i kontrollutvalget. Kurs og konferanser som medlemmene har deltatt 
på. 

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
Kontrollutvalget er godt fornøyd med de kursene man har deltatt på 

Mange interessante tema, bl.a. fra siste konferanse, der kommunenes oppmerksomhet rundt 
bruk av og utfordringer knyttet til sosiale media ble tatt opp. 

 

 

 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp.  
Punktet omfatter: Arbeid med planer herunder overordnet analyse og dialog med politikere og administrasjon 
Bestillinger. Behandling av rapporter. Oppfølging av rapporter. 

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
Lettere å lese rapportene nå når man har blitt vant til hvordan de er bygget opp 

Burde det vært ytterligere oppfølging av rapporter? Viktig at de ikke blir ”lagt i en skuff” 

 

 

Regnskap og internkontroll 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp.  
Punktet omfatter: Behandling av regnskap/skatteregnskap. Oppfølging av internkontroll. Oppfølging av 
revisjonens merknader. 

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
 

 

 



  Side 2 av 3 

Budsjett og budsjettoppfølging 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp.  
Punktet omfatter: Utarbeidelse av budsjetter herunder tilstrekkelige midler til rådighet. Oppfølging av 
budsjettet gjennom året. 

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
 

 

 

Rapportering til kommunestyret 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp.  
Punktet omfatter: Årsplan og årsmelding. Oversendelse av rapporter kommunestyret 

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
 

 

 

Evaluering av samarbeid med kommunen 
Stikkord: Hva er gjort i perioden. Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som 
nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp.  
Punktet omfatter: Samarbeid med kommunestyret. Samarbeid med administrasjonen. Samarbeid med det 
øvrige politiske miljø.  

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING  
Godt samarbeid.  

Kontrollutvalget er fornøyd med å se at det er betryggende kontroll i og med kommunen 

 

Evaluering av sekretariatets arbeid 
Stikkord: Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør 
gripe fatt i eller følge opp.  

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING  
Greie saksutredninger/referater 

Mye papirer i enkelte saker som kun skal være til orientering 

 



  Side 3 av 3 

Evaluering av revisors arbeid 
Stikkord: Hvilke erfaringer har kontrollutvalget. Hva kan forbedres. Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør 
gripe fatt i eller følge opp.  

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
 

 

 

Åpne møter 

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
Stikkord: Hvilke erfaringer har kontrollutvalget.  
 

Kontrollutvalget er fornøyd med beslutningen om å ha åpne møter. 

 

Generelt 

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING 
Mener man har lært mye, og at det har vært interessant. Flere interessante saker. 

Har fått foretatt greie rolleavklaringer 

Har generelt funnet lite å sette fingeren på i kommunen – burde man vært mer aktiv? Har 
kontrollutvalget generelt vært for lite proaktivt? 

Møter og saker kan bli veldig forutsigbare – og dermed også kjedelige? 

Kontrollutvalget er veldig godt fornøyd med leder og ledelsen av utvalget 

wencols
Tekst i maskinskrift
Tilbake
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
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 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
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09.11.2011 
 

35      /2011      
 

 
NYE PLANER FOR FORVALTNINGSREVISJON OG 
SELSKAPSKONTROLL - FRAMDRIFTSPLAN  
 
Bakgrunn: 

Forskriften1

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. En slik analyse er bestilt av 
tidligere kontrollutvalg, og vil foreligge på nyåret. Analysen utarbeides av revisor. 

 pålegger kontrollutvalget at det minst én gang i valgperioden og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, skal utarbeides en 
plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av ”kommunestyret selv”, som 
kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

 
Saksutredning: 
Det er viktig for kontrollutvalget å få innspill til aktuelle prosjekter som til slutt skal 
prioriteres i planen, både fra kommuneadministrasjonen og fra sentrale politikere. Det bør 
derfor utarbeides en plan for når kontrollutvalget ønsker å invitere disse inn til møte med 
utvalget, der de blir bedt om å komme med innspill til prosjekter som etter deres syn kan være 
aktuelle.  
 
Kontrollutvalget vil så se disse innspillene opp mot den overordnede analysen. På bakgrunn 
av analysen og mottatte innspill skal så kontrollutvalget til slutt prioritere hvilke prosjekter en 
ønsker å gjennomføre i den kommende perioden. De foreslåtte prosjektene skal vurderes ut 
fra risiko og vesentlighetsvurderinger.  
 
Det foreslås at kontrollutvalget diskuterer en framdriftsplan for hvordan denne prosessen skal 
skje. Det innebærer: 
 

• Ta stilling til hvordan en skal gjennomføre dialogen med politikerne 
• Ta stilling til gjennomføring av dialog med kommuneadministrasjonen 
• Tidspunkt for kontrollutvalgets endelige prioriteringer  
• Vedta planen(frist innen utgangen av 2012) 
• Oversendelse av planen til bystyret 

 
I Lund foregikk dette i forrige runde ved at kontrollutvalget inviterte rådmannen til et 
ordinært møte i utvalget, mens man avtalte et møte med gruppelederne 1 time før et 

                                                      
11 Forskrift om kontrollutvalg § 10 
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kommunestyremøte. Det kan være en måte å gjøre det på også denne gangen. I så fall bør 
møte med gruppelederne avtales gjennomført seinest før sommerferien. 
 
Administrasjonen har vært invitert til et ordinært møte i kontrollutvalget, og det foreslås at 
kontrollutvalget benytter denne framgangsmåten også denne gangen. 

 
Til slutt vil det også komme innspill til prosjekter fra revisor og evt. fra sekretariatet. 
 
Kontrollutvalget bør sette opp en framdriftsplan for hvordan en ønsker å behandle denne 
saken. Det er selvsagt opp til kontrollutvalget å evt. endre på den foreslåtte framdriftsplanen. 
 
 
 
Forslag til  

 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget vil behandle saken om ny Plan på forvaltningsrevisjon på følgende 
måte: 
Møte i april:  Administrasjonen inviteres for å komme med innspill til planen 
Mai/juni: Det avtales et møte med gruppelederne i forkant av et 

kommunestyremøte 
Møte i juni: Revisor og evt. sekretariatet legger fram forslag til prosjekter 
 
Møte i sept Første utkast til plan presenteres for kontrollutvalget, som 

foretar sine prioriteringer og evt. vedtar planen 
 
Møte i nov.: Siste frist for kontrollutvalget for å vedta planen 

   
 
 
 
 
 
 
 SANDNES, 10.11.2011 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
    Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 
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 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Lund 
 

09.11.2011 
 

36      /2011      
 

 
FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2012 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Lund har 4 faste møter i året, 2 om våren og 2 om høsten. På det første 
møtet om våren behandler alltid kontrollutvalget kommunens årsmelding og regnskap. Ifølge 
forskriften kan ikke formannskapet fatte vedtak i sak ang. årsregnskapet før den er behandlet i 
kontrollutvalget. Dato for første møte vil derfor alltid være avhengig av når det planlegges 
behandling av årsmelding og regnskap i formannskapet. Vi gjør derfor oppmerksom på at 
dato for dette møtet kan måtte endres. Dette vil det i så fall bli gitt beskjed om så snart det er 
kjent. Pga behovet for opplæring av kontrollutvalget inviteres utvalget også til å  fastsette en 
ekstra møtedag i januar/februar  2012. 

Møtedag har vært onsdager. Da både revisor og sekretariatet har en kabal som skal gå opp i 
forhold til 16 andre utvalg, er det fint om man kan beholde foreslått møtedag. Dersom 
kontrollutvalget foretrekker en annen dag vil vi likevel strekke oss så langt vi kan for å få 
dette til.  
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalgte vedtar følgende møteplan for 20112 

 
MØTE TIDSPUNKT HOVEDTEMA TIL BEHANDLING 
Evt. ekstramøte  Jan/feb. Opplæring – orientering om 

kommunale regnskap 
Onsdag 25. april 
(kan bli endret) 

kl. 09.00 Godkjenning av årsmelding og 
regnskap. 

Onsdag 20. juni kl. 09.00 Oppfølging av fjorårets FR-rapport 
Orientering om forvaltningsrevisjon 
og selskapskontroll 

Onsdag 5. september kl. 09.00 Årets forvaltningsrevisjonsrapport 
Plan for forvaltningsrevisjon 

Onsdag 21. november kl. 09.00 Orientering om habilitet 
 
 
SANDNES, 17.10.2011 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder    Tilbake 
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37      /2011 
 

 
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON: ØKONOMISTYRING 
OG INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORG 
 
Bakgrunn: 
Med bakgrunn i opplysninger i Lund kommunes tertialrapport pr. 31/8-2011 ba 
kontrollutvalget på sitt forrige møte revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon vedr.  Økonomistyring og internkontroll i helse og 
omsorg til dette møte. 
 
Kontrollutvalget vedtok også at det var ønskelig at prosjektet bl.a. inneholder følgende 
problemstillinger: 

• Kommunens internkontroll for oppfølging av regnskapstall 
• Systemer for oversikt over grunnbemanningen i HO 
• Undersøkelse av mulige feilføringer 
• Hvordan overvåkes/samordnes oversikt over ansatte med flere deltidsstillinger i 

organisasjonen 
• Hvordan posteres utgifter til ansatte som får lønnet videreutdanning 

 
 
Saksutredning: 
Sekretariatet har mottatt utkast til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg. 
 
Revisor foreslår her at formålet med prosjektet skal være å vurdere intern kontroll og 
risikohåndtering knyttet til økonomistyring og overholdelse av vedtatte driftsbudsjetter, med 
særlig vekt på HO-etaten. 
 
Ut fra dette formålet foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger: 
 

• Hvilke budsjetterings- og rapporteringsrutiner har kommunen etablert og hvordan 
praktiseres de?  

• Hvilke risikovurderinger gjøres vedrørende HO-etaten og hvordan styres risiko her?  
 
Kontrollutvalget presiserer at følgende forhold for HO-etaten skal være inkludert i prosjektet:  

• Hvilke systemer er etablert for oversikt over grunnbemanningen?  
• Hvordan overvåkes/samordnes oversikt over ansatte med flere deltidsstillinger?  
• Hvordan posteres utgifter til ansatte som får lønnet videreutdanning?  
• Undersøkelse av mulige feilføringer.  

 
Det er kontrollutvalget selv om vedtar hvilke problemstillinger revisor skal undersøke i en 
rapport. Det er derfor viktig at utvalget på bestillingstidspunktet tar stilling til om de 
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problemstillingene som er foreslått er dekkende for det kontrollutvalget ønsker å oppnå med 
prosjektet, eller om det er ønskelig å gjøre endringer i dette (enten ved å legge til eller evt. ta 
bort enkelte problemstillinger). 
 
Slik prosjektforslaget foreligger nå er det kostnadsregnet til  120 timer. Kontrollutvalget har et 
budsjett for 2012 på 150 timer til forvaltningsrevisjon.  Det vil i tillegg gå med ca. 30 timer til 
overordnet analyse, slik at budsjett for 2012 dermed er disponert. 
 
Kontrollutvalget i Lund har tidligere bestilt prosjektet ”Vedlikehold” for levering i 2011. 
Dette prosjektet er påbegynt, men ikke fullført. Det forutsettes at det prosjektet som nå 
bestilles får fortrinnsrett, slik at man nå i stedet starter opp og ferdigstiller dette prosjektet 
først. Det betyr at begge prosjektene vil levers i 2012. Det er en forutsetning at budsjett for 
2011 og 2012 benyttes til begge prosjektene slik at det ikke blir overskridinger. 
Leveringstidspunkt for dette prosjektet blir derfor våren 2012, mens prosjektet ”Vedlikehold” 
utsettes til høst 2012. 
 
 
 
Forslag til  
 
 

VEDTAK: 
 

• Kontrollutvalget i Lund bestiller forvaltningsrevisjon på området 
”Økonomistyring og internkontroll i Helse og Omsorg” i tråd med det utkastet 
til mandat som foreligger, med de endringer som evt. kom fram i møtet. 

• Prosjektet ønskes ferdigstilt våren 2012. 
• Kontrollutvalget utsetter fullføring av tidligere bestilt prosjekt ”Vedlikehold” 

til høsten 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 SANDNES, 31.10.2011 
 
 
Wencke S. Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 

  
 

Utkast til prosjektmandat 
Vedlegg: 

    Tilbake 
 



 

 

 

Klientnr.: 

 
Arkiv:  

 

Oppdrag: 

Lund kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 

14.10.2011/RES 
År: 

2011 
Enhet: 

Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 

31.10.2011/BEM 
Side:  

1 av 2 
Sak:  

Prosjektmandat – Økonomistyring og internkontroll ved HO-etaten 

Bakgrunn 
Kommunen synes å få en stor budsjettoverskridelse i 2011 ved Helse- og omsorgsetaten (HO-etaten). 

Dette fremkommer av budsjettrapporteringen for andre tertial. 

 

HO-sjefen signaliserte etter første tertial at budsjettet ikke ville holde for etaten grunnet stor press 

på helse- og omsorgstjenestene. Han påpeker etter andre tertial at underdekning fra 2010 utgjør ca. 

1,5 mill. kr. Dyrere lønnsoppgjør enn kompensert i budsjettet og krevende brukere både på sjukehei-

men og i bofellesskapet er noen av de medvirkende årsakene til økte utgifter. Regnskapet for etaten 

etter de 8 første månedene viser at dersom forbruket de 4 siste månedene er like høy som fjoråret, vil 

etaten mangle opp mellom 4-5 mill. kr for at budsjettet kan holde.  

 

Rådmannen skriver i sin vurdering at det for tiden ikke er samsvar mellom det tjenestetilbudet etaten 

gir og de midlene som er stilt til disposisjon i budsjettet. Rådmannen ser ingen annen utveg enn å be 

om at HO-sjefen innfører øyeblikkelig tiltak for å redusere etatens driftsutgifter de siste månedene av 

2011. Dette innebærer at ledige stillinger ikke blir besatt, mindre bruk av vikarer og streng regule-

ring av innkjøp.  
 
På grunnlag av det som synes å bli en stor budsjettsprekk ved HO-etaten, har kontrollutvalget i møte 

05.10.11 bedt oss om et utkast til prosjektmandat vedrørende Økonomistyring og internkontroll for 

denne etaten. Det ble samtidig spesifisert en rekke problemstillinger som skulle være med i prosjek-

tet. Alle disse er tatt med nedenfor.  

 

Prosjektet retter fokus mot økonomistyring og lederovervåkning gjennom kommunens organisasjon i 

forhold til opptrukne fullmakter og retningslinjer. Risiko for mangelfull budsjettoverholdelse og in-

tern kontroll ved HO-etaten søkes identifisert.  

 

Formål 
Prosjektet skal vurdere intern kontroll og risikohåndtering knyttet til økonomistyring og overholdelse 

av vedtatte driftsbudsjetter, med særlig vekt på HO-etaten.  

 

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

lemstillinger: 

 

 Hvilke budsjetterings- og rapporteringsrutiner har kommunen etablert og hvordan praktiseres de?  

 Hvilke risikovurderinger gjøres vedrørende HO-etaten og hvordan styres risiko her? 

 

Kontrollutvalget presiserer at følgende forhold for HO-etaten skal være inkludert i prosjektet: 

 Hvilke systemer er etablert for oversikt over grunnbemanningen? 

 Hvordan overvåkes/samordnes oversikt over ansatte med flere deltidsstillinger? 

 Hvordan posteres utgifter til ansatte som får lønnet videreutdanning? 

 Undersøkelse av mulige feilføringer. 

 

 



 

 

 

Klientnr.: 

 
Arkiv:  

 

Oppdrag: 

Lund kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 

14.10.2011/RES 
År: 

2011 
Enhet: 

Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 

31.10.2011/BEM 
Side:  

2 av 2 
Sak:  

Prosjektmandat – Økonomistyring og internkontroll ved HO-etaten 

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

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

autoritative kilder innenfor det reviderte området. Kriteriene utvikles nærmere i prosjektet, men de 

antas å bygge på følgende krav/kilder: 

 

 Lover og forskrifter knyttet til økonomiområdet, særlig kommunelovens § 23: ”Administrasjons-

sjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 

instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.” 

 Reelle hensyn (vurderinger av hva som er rimelig, formålstjenlig eller lignende) 

 

Metodevalg  
Tilnærmingen vil basere seg på intervjuer med ledelsen og gjennomgang av dokumenter fra kommu-

nen. Revisjonens erfaringer fra Lund og andre kommuner bringes også inn.  

 

Når det gjelder mulige feilføringer vil vi forholde oss til informasjon fra kommunen og vår regn-

skapsrevisjon. Vi legger i utgangspunktet ikke opp til å gå gjennom føringene som er registrert på 

HO-etaten for å se om noen av disse gjelder andre etater. Det meste av kommunens driftsutgifter er 

lønn. Utgiftene ved HO-etaten vil derfor i stor grad komme som overveltinger fra lønnssystemet. 

Dersom de ansatte er korrekt registrert på virksomheter i lønnsystemet, vil regnskapsføringen måtte 

bli korrekt. 

 

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

tes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Ressursramme for prosjektplanlegging, kart-

legging, analyser og rapportering settes til 120 timer. 

 

 

wencols
Tekst i maskinskrift
Tilbake

wencols
Tekst i maskinskrift
   

wencols
Tekst i maskinskrift
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800228 
: E: 144   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Lund 
 

09.11.2011 
 

38      /2011      
 

 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2012 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget vedtar hvert år en årsplan for kontrollutvalgets arbeid det kommende året.  
 
Saksutredning: 
Sekretariatet har laget utkast til årsplan for 2012 som er bygget over samme lest som tidligere 
planer.  Forslaget er ment som et utgangspunkt for diskusjon i kontrollutvalget, der utvalget 
legger til eller tar bort etter eget ønske.  
 
Sekretariatet innarbeider evt. endringsforslag som måtte komme fram i forslaget til årsplan før 
den videresendes. Kontrollutvalget rapporter til kommunestyret. Planen videresendes derfor 
til kommunestyret. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte planforslag. 
 
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
 

Kontrollutvalget i Lund vedtar det framlagte utkastet til årsplan for 2012 for 
kontrollutvalget. 
Planen videresendes kommunestyret i Lund til orientering. 

 
  
 
SANDNES, 26.10.2011 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr. leder 
 
 
 

Forslag til årsplan for 2012    
Vedlegg: 

Tilbake 
 
 



2012 

 

Rogaland  

kontrollutvalgssekretariat IS 

09.11.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUND KONTROLLUTVALG – ÅRSPLAN 2012 



Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
 

  Side 2 av 5 

Innledning  
Kommunestyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg skal 
kommunestyret velge et kontrollutvalg som skal ha det løpende ansvaret for kontroll og tilsyn på 
kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget rapporterer derfor kun direkte til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold knyttet til kommunens virksomhet uten 
hinder av taushetsplikt så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn. Det er likevel to viktige 
avgrensninger: 

1. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske vurderinger 
2. Kontrollutvalget har ikke tilsynsansvar overfor kommunestyret 

 
 
Mål for kontrollutvalget i Lund  
Kontrollutvalgets mål er på vegne av kommunestyret å se til at kommunen følger lover og regler og 
retter seg etter politiske vedtak. I tillegg er kontrollutvalgets mål å se til at virksomheten er 
målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. 
 
Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt både med kommunestyret og det politiske miljøet, samt 
med kommunens administrasjon. Gjennom denne dialogen ønsker kontrollutvalget å få innspill som 
de kan benytte i sitt videre arbeid til beste for kommunen.  
 
 
Saksbehandlingen i kontrollutvalget 
Kontrollutvalget i Lund har vedtatt å holde sine møter for åpne dører f.o.m. 2011. Kontrollutvalgets 
møter holdes i utgangspunktet for lukkede dører, men inntil videre kan utvalget selv fatte vedtak om 
man ønsker å ha åpne eller lukkede møter1

 

. Kontrollutvalgets innkallinger/saker og protokoller 
legges også ut på kommunens hjemmesider. Innkalling og protokoll sendes alltid til ordfører og 
rådmann. 

Kontrollutvalget har fastlagt sin møteplan for hele året, og har for 2012 planlagt 4 møter, med 
mulighet for å avholde ett ekstramøte knyttet til opplæring og planarbeid.  Møteplanen legges også 
ut på kommunens nettsider. Medlemmene innkalles til møte av kontrollutvalgets sekretariat i 
samarbeid med utvalgets leder. Sekretariatet har ansvar for at kontrollutvalgets saker er forsvarlig 
utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt 
 
 
Kontrollutvalgets oppgaver 
 
Kommunens regnskap, budsjett og internkontroll: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte. 
Kontrollutvalget skal også gi uttale til kommunestyret om årsregnskapet. Denne uttalen skal være 
kjent for formannskapet før dette organet gir innstilling til kommunestyret i saken. 
 
Kontrollutvalgets tilsyn omfatter i tillegg bla.a.: 

• Følge med på kommunens økonomistyring og budsjettdisiplin i løpet av året via kommunens 
tertialrapportering 

• Følge opp revisors merknader til regnskap og internkontroll 
• Følge med i revisors arbeid. Dette gjøres bl.a.  via revisors rapportering i forbindelse med 

årsoppgjøret og i forbindelse med orientering om planleggingen av kommende revisjonsår 
• Få årlig orientering om skatteregnskapet, skatteoppkrevers melding og kontrollrapport fra 

Skattefuten 
 
                                                 
1 Foreslått endret i høringsutkast til endringer i Kommuneloven 
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Utarbeiding av nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll skal iflg. forskriften utarbeides minst én 
gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at nytt bystyre er konstituert. Planen 
vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden. Slik delegasjon har blitt gitt av kommunestyret i forbindelse med godkjenning av 
tidligere planer. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse som kontrollutvalget bestilte fra 
Rogaland Revisjon høsten 2010. Det er forventet at denne foreligger til et av kontrollutvalgets 
møter vinter/tidlig vår 2012. 
 
Kontrollutvalget vil i løpet av 2012 vedta nye planer for både selskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Planene må sluttbehandles av kommunestyret. Kontrollutvalget planlegger i 
den forbindelse dialog med både det politisk miljøet og med kommune- administrasjonen, der man 
ber om innspill til planen. 

 
Alle bestillinger/aktiviteter i henhold til siste vedtatte plan må ses opp mot vedtatt budsjett for 2012.  
 
Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal se til at det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon. Oppgaven omfatter: 

• Bestille prosjekter ut fra vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon og gjeldende budsjett 
• Behandle gjennomført forvaltningsrevisjon og foreta innstilling til kommunestyret 
• Følge opp rapporter dersom kommunestyret vedtar at rapporten skal følges opp 
• Utarbeide og vedta ny Plan for forvaltningsrevisjon innen 31.12.2012. 

Kontrollutvalget har i henhold til vedtak i kommunestyret fått delegert fullmakt til å fravike 
oppsatte prioriteringer i vedtatt plan dersom nye og mer aktuelle prosjekter skulle dukke opp. 
 
Selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal se til at det føres kontroll med hvordan kommunens interesser i selskaper 
forvaltes (obligatorisk eierskapskontroll). Kontrollutvalget skal med bakgrunn i vedtatt plan bestille 
selskapskontroll i de selskaper som er omfattet av denne bestemmelsen. 
 
Det kan også vedtas å foreta en forvaltningsrevisjon i selskapet. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, 
men et frivillig tillegg. Aktuelle selskaper for selskapskontroll eies sammen med andre kommuner. 
For å få en effektiv utnyttelse av ressursene og av hensyn til selskapene, har kontrollutvalget 
etablert en praksis der den største eieren i hovedsak tar initiativ til selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal utarbeide og vedta ny Plan for selskapskontroll innen 31.12.2012. 
 
Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget er pålagt å legge fram forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. Departementet har uttalt at dette forslaget kun kan endres politisk i forbindelse med 
budsjettbehandlingen. 
 
Da kontrollutvalget er direkte underordnet kommunestyret skal kontrollutvalgets vurdering av det 
økonomiske behovet for kontroll- og tilsynsarbeidet alltid følge med til kommunestyret ved 
behandling av årsbudsjettet. 
 
Andre oppgaver 
Kontrollutvalget kan be om orientering om kommunens drift innenfor de enkelte tjenesteområder 
som et ledd i tilsynet med kommunen. 
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Kommunestyret har vedtatt å delta i det interkommunale revisjonsselskapet Rogaland Revisjon IKS 
for kjøp av revisjonstjenester. Kommunestyret skal i tillegg sørge for uavhengig sekretærbistand til 
kontrollutvalget, og har her vedtatt å delta i det interkommunale samarbeidet Rogaland 
Kontrollutvalgssekretariat IS. 
 
 
 
 

Arne Skobba 
leder i kontrollutvalget 

 
 
Bodil Heskestad, nestleder           Karl Andreas Moen 
                 
 
 
Audun Moen             Sonja Surdal 
     

wencols
Tekst i maskinskrift
Tilbake
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KONTROLLUTVALGET i LUND -  ÅRSHJUL 2012 
 
Møtetidspunkt Faste saker Øvrige saker/kommentarer 
Januar/februar  Ekstramøte  Opplæring – orientering om 

kommuneregnskapet 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2011 
 Overordnet analyse presenteres av 

revisor 
 Samtale med adm. om innspill til Plan 

for forvaltningservisjon 
 Årsregnskap – kontrollutvalgets 

regnskap 
 

April  Godkjenning av kommunens   
regnskap og årsmelding 

 Årsrapport fra skatteopp-
kreveren 
 

 Forvaltningsrevisjonsrapport 
”Økonomistyring/internkontroll omsorg 

 Rådmann/økonomisjef orienterer om 
regnskap/årsmelding 

 Skatteoppkrever orienterer om 
skatteregnskapet for 2011 

  
Juni  Tertialrapportering  Opplæring – nærmere om forvalt-

ningsrevisjon  
 Rådmann/økonomisjef orienterer om 

regnskap 1. tertial 
 Regnskap 1. tertial – kontrollutvalgets 

regnskap 
 Forut for møtet: Samtale med politiske 

gruppeledere – innspill til plan 
 Vedta Plan for selskapskontroll for 

perioden 2012 – 2016 
 Oppfølging av selskapskontroll i 

Rogaland Revisjon IKS 

September  Budsjett for kontroll og tilsyn 
 

 Revisors planlegging av 
arbeidet for kommende år, 
orientering  

 
 Revisors uavhengighets-

erklæring 

 Framlegging av forslag til samlet Plan 
for forvaltningsrevisjon, prioritering av 
prosjekter som skal inn i planen 

 Forvaltningsrevisjonsrapport 
Vedlikehold 

 Sekretariatets utkast til budsjett 2013 
 Velge ut prosjekt for bestilling av 

mandat til forvaltningsrevisjon 2012 
 Revisor orienterer om planlegging av 

arbeidet for kommende år  
 Orientering fra administrasjonen 
 Møteplan for 2013 

November  Årsplan for kommende år 
 Tertialrapportering 

 Evt. endelig vedtak ang. Plan for 
forvaltningsrevisjon 2012 – 2016. 

 Opplæring – habilitetsregler 
 Rådmann/økonomisjef orienterer om 

regnskap 2. tertial 09  
 Endelig bestilling av forvaltningsrevi-

sjon for levering i 2013 
 Kontrollutvalget planlegger aktiviteter 

for kommende år og lager ny årsplan 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800152 
: E: 216   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Lund 
 

09.11.2011 
 

39      /2011 
 

 
STATUSOVERSIKT KONTROLLUTVALGETS SAKER, NOVEMBER 
2011 
 
Bakgrunn: 
For at kontrollutvalget skal ha oversikt over status på saker som er bestilt, behandlet og 
videresendt, saker som venter på oppfølging og saker som er ferdigbehandlet i perioden, 
legger sekretariatet fram en oppdatert oversikt over status knyttet til pågående og avsluttede 
saker i kontrollutvalget  til hvert møte, se vedlegg. 
 
Vedlegget inneholder denne gangen en oversikt over saker som er ferdigbehandlet i forrige 
periode. Disse vil tas bort fra neste møte, og oversikten vil framover kun inneholde saker som 
behandles eller sluttføres i inneværende periode. 
 
Saksutredning: 
Prosjekter som bestilles av kontrollutvalget skal være med bakgrunn i kontrollutvalgets 
budsjett og i vedtatte planer. Plan for selskapskontroll ble vedtatt av kommunestyret i 
september 2008. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i desember 2008.  
 
Nye planer skal utarbeides etter hvert kommunevalg, og skal derfor være vedtatt senest 
31.12.2012.  
 
Til dette møtet foreligger forslag til mandat for bestilling av forvaltningsrevisjon der man 
gjennomgår økonomi og internkontroll i helse og omsorg, se egen sak.  
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget tar oversikten pr. august 2011 til orientering. 
 
 

 
SANDNES, 18.10.11 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
 
Vedlegg: 
Statusoversikt pr. august 2011    Tilbake 
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Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. november 2011. 
 
 
Vedtatte prosjekter under arbeid: 
 

 
Andre saker: 

 
Sak/prosjekt Behandlet Status Merknader 
Overordnet analyse 15.06.2011  Beregnet 30-40 t 
    Oppfølging av revisors merknader til 
årsregsnkapet 

årsregnskap 
30.03.11 

 Behandlet 5.10.11 

        
 
 

              Prosjekter behandlet i kontrollutvalget som skal følges opp/er ferdigbehandlet: 

 
 
 

 
    Tilbake 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter  Vedtatt 
igangsatt 

Estimert 
timeforbruk 

Status Forventet 
ferdigstilt 

Vedlikehold 15.11.2010 200 t Under arbeid  Utsatt – ferdigstilles 
2012 

Økonomistyring og internkontroll  HO    Til bestilling 
     
Selskapskontroller     
          

Forvaltningsrevisjons-
prosjekter 

Bestilt Behandlet Estimert 
timeforbruk 

Evt. oversendt  
 for behandl. 

Status Oppføl-
ging 

Attraktiv arbeidsgiver 
(arbeidsg.politikk) 

16.11.09 14.09.10 150 t 20.09.2010 Oppflg. via 
komm.st. 

Ny 
oppfølging 

PPT 27.10.08 16.11.09 120 t 23.11.09 K-styret 
17.06.10 

Ferdig-
behandlet 

Kvalitet i skolen 17.09.07 27.10.08 100 t 01.11.08 K-styret 
11.12.08 

Ferdig-
behandlet 

Kvalitet i pleie- og 
omsorgssektoren 

13.11.06 18.06.07  26.06.07 K-styret 
28.02.08 

Ferdig-
behandlet

. 
Selskapskontroller       
Rogaland Revisjon IKS 30.03.11 31.08.11 Kr. 6.000,- 06.09.11  2012 
Dalane Energi IKS 15.06.09 15.06.11 25 t 20.06.11   
UNINOR AS 15.06.09 07.06.10 20 t 09.06.10 K-styret 

17.06.10 
 

Lyse Energi AS 26.03.07 07.04.08 20 t 10.04.08  Ferdig-
behandlet 


	Kontrollutvalget i Lund
	INNKALLES TIL MØTE
	09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset
	EVENTUELT

	Evalueringsskjema.pdf
	Opplæring av kontrollutvalget
	Kontrollutvalgets evaluering

	Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll:
	Kontrollutvalgets evaluering

	Regnskap og internkontroll
	Kontrollutvalgets evaluering

	Budsjett og budsjettoppfølging
	Kontrollutvalgets evaluering

	Rapportering til kommunestyret
	Kontrollutvalgets evaluering

	Evaluering av samarbeid med kommunen
	Kontrollutvalgets evaluering

	Evaluering av sekretariatets arbeid
	Kontrollutvalgets evaluering

	Evaluering av revisors arbeid
	Kontrollutvalgets evaluering

	Åpne møter
	Kontrollutvalgets evaluering

	Generelt
	Kontrollutvalgets evaluering


	evaluering.pdf
	Opplæring av kontrollutvalget
	Kontrollutvalgets evaluering

	Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll:
	Kontrollutvalgets evaluering

	Regnskap og internkontroll
	Kontrollutvalgets evaluering

	Budsjett og budsjettoppfølging
	Kontrollutvalgets evaluering

	Rapportering til kommunestyret
	Kontrollutvalgets evaluering

	Evaluering av samarbeid med kommunen
	Kontrollutvalgets evaluering

	Evaluering av sekretariatets arbeid
	Kontrollutvalgets evaluering

	Evaluering av revisors arbeid
	Kontrollutvalgets evaluering

	Åpne møter
	Kontrollutvalgets evaluering

	Generelt
	Kontrollutvalgets evaluering


	årsplan.pdf
	Mål for kontrollutvalget i Lund




