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34/11  Kort gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde/plan for 

videre gjennomgang 
 
Daglig leder i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat orienterte om kontrollutvalgets ansvar og 
oppgaver. Deretter orienterte oppdragsansvarlig revisor fra Rogaland Revisjon IKS om 
revisor og deres hovedarbeidsområder. 
 
Arne Skobba foreslo følgende nytt forslag til vedtak: 

• Kontrollutvalget tar gjennomgangen fra sekretariatet om kontrollutvalgets ansvar og 
oppgaver til orientering. 

• Kontrollutvalget ber sekretariatet om å organisere nødvendig opplæring i tråd med det 
utvalget kom fram til på møtet. 

• Kontrollutvalgets evalueringer bør bli fyldigere i framtiden. 
 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 
 

• Kontrollutvalget tar gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver fra 
sekretariatet til orientering. 

• Kontrollutvalget ber sekretariatet om å organisere nødvendig opplæring i tråd med det 
utvalget kom fram til på møtet. 

• Kontrollutvalgets evalueringer bør bli fyldigere i framtiden. 
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35/11  Nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - framdriftsplan 
 
Kontrollutvalget besluttet å ha et ekstra møte i februar, der følgende ble forslått satt opp 
knyttet til framdriftsplanen: 
Møte i februar: Tidfesting av møte med politikerne og gjennomgang av informasjon 

som skal sendes ut til dem som skal komme med innspill til planen 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne tilføyelsen. 
 

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget vil behandle saken om ny Plan på forvaltningsrevisjon på følgende 
måte: 
Møte i februar: Tidfesting av møte med politikerne og gjennomgang av  

informasjon som skal sendes ut til dem som skal komme med i
 innspill til planen 

Møte i april:  Administrasjonen inviteres for å komme med innspill til planen 
      Mai/juni: Seneste tidspunkt for å avtale 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 

   
 
 
 
36/11  Forslag til møteplan for 2012 
 
Kontrollutvalget ble til slutt enige om å legge et ekstramøte til 30. januar 2012. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne tilføyelsen. 
 
 

VEDTAK: 
 

 
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2012 
 

MØTE TIDSPUNKT HOVEDTEMA TIL BEHANDLING 
Mandag 30. januar Kl. 09.00 Opplæring – kommunale regnskap  
Onsdag25. april (kan 
bli endret) 

Kl. 09.00 Godkjenning av årsmelding og 
regnskap 

Onsdag 20. juni Kl. 09.00 Oppfølging av fjorårets rapport 
Opplæring: - forvaltningsrevisjon 

Onsdag 5. september Kl. 09.00 Årets forvaltningsrevisjon 
Plan for forvaltningsrevisjon 

Onsdag 21. november Kl. 09.00 Opplæring - habilitet 
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37/11  Bestilling av forvaltningsrevisjon: Økonomistyring og internkontroll i helse 

og omsorg 
 
Kontrollutvalget diskuterte mandatforslaget, og ba om at det ble tatt med følgende ekstra 
problemstillinger: 

• Mulighet for utarbeiding av månedlig/ evt. tertialvis periodisert budsjett 
• Oversikt over oppfølging av sykefravær og vikarbruk samt bruk av mulighetene som 

ligger i IA-avtalen 
• Tar kommunen ut de midler man har mulighet for å få via NAV-systemet 

 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

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 kom fram i møtet. 

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

til høsten 2012. 
 

 
 
 
38/11  Kontrollutvalgets årsplan for 2012 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
 
 

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

 
 
 
 
39/11  Statusoversikt kontrollutvalgets saker, november 2011 
 
Kontrollutvalget foreslo følgende tilleggspunkt: 
 

Kontrollutvalget ønsker å invitere lederne for de enkelte tjenesteområdene til å 
redegjøre for kontrollutvalget om sitt arbeidsområde og sine utfordringer, herunder 
orientere om videre oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner på 
området. Leder for kultur og skole inviteres til møtet i februar. 

 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. 
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VEDTAK: 
 

• Kontrollutvalget tar oversikten pr. august 2011 til orientering. 
• Kontrollutvalget ønsker å invitere lederne for de enkelte tjenesteområdene til å 

redegjøre for kontrollutvalget om sitt arbeidsområde og sine utfordringer, herunder 
orientere om videre oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner på 
området. Leder for kultur og skole inviteres til møtet i februar. 

 
 

 
 
40/11  Undersøkelse av tapte sykelønnsrefusjoner 
 
Møtet ble lukket under behandling av denne saken, jfr. KL: § 31.5 – FVL § 13. 
 
Revisor orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Kontrollutvalget foreslo følgende tilleggspunkt: 
 
Kontrollutvalget anbefaler overfor kommunestyret at det gis tilbakemelding til 
kontrollutvalget fra rådmannen når dette arbeidet er kommet i gang og er under kontroll. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. 
 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar det framlagte notatet fra revisor i forbindelse med 
undersøkelse ang. tapte sykelønnsrefusjoner til etterretning. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å be rådmannen om å se til at 
kommunens internkontroll forbedres, bl.a. ved å sørge for at det utarbeides lett 
tilgjengelige skriftlige rutiner for håndtering av refusjonsinntekter og 
avstemminger. 
 
Kontrollutvalget anbefaler overfor kommunestyret at det gis tilbakemelding til 
kontrollutvalget fra rådmannen når dette arbeidet er kommet i gang og er under 
kontroll. 

 
 
 
 
EVENTUELT 

• Kontrollutvalget melder på 3 av medlemmene til lokalt kurs for kontrollutvalg på 
Sandnes den 8. desember 2011, 

• Arne Skobba tok opp sak om åpne eller lukka møter. Kontrollutvalget besluttet å 
fortsette med åpne møter inntil videre 
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Underskrifter 
 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det 
som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
 
 
 
Leder av kontrollutvalget 
 Sekretær for kontrollutvalget 
 
 
  
 


