
ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS 

 
Møte nr. 4-2012 
 
 

Kontrollutvalget i Lund 
INNKALLES TIL MØTE  

12. september 2012 kl. 09.00 på Rådhuset 
 

SAKLISTE 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

22/12  Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

23/12  Opplæring ang. kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde. Forvaltningsrevisjon 

24/12  Ny plan for forvaltingsrevisjon - sluttprioritering/endelig plan 

25/12  Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2013 

26/12  Regnskapsoversikt 2. tertial 2012; kontrollutvalgets budsjett 

27/12  Budsjett for kontroll og tilsyn 2013. Kontrollutvalgets budsjettforslag 

28/12  Plan for selskapskontroll 

29/12  Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor/engasjementsbrev 

30/12  Statusoversikt kontrollutvalgets saker, september 2012 

31/12  Forslag til møteplan for 2013 

32/12  Revisors overordnede strategi for revisjonsåret 2012. Orientering for lukkede dører, 
KL § 31.3. 

  

EVENTUELT 

MELDINGER 
4/12 Oversikt sykefravær 2. kvartal 2012 
 
 
Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51336590, som sms til  mobiltlf. 98806776 eller på 
e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no  

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding 
om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. 

Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. 

Moi, 4. september 2012 
 
Arne Skobba 
Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen 
 Sekretariatet 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no�
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REFERAT-/MELDINGSSAKER 
 
Periode:  13. juni 2012 - 12. september 2012 
 
Nr. Arkivsak  Referatsakstittel 
 
4/12 200800263-42 Oversikt sykefravær 2. kvartal 2012 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 201000098 
: E: 049   

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

12.09.2012 
 

22      /2012      
 

 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
 
 
 
 
Se vedlagte protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13. juni 2012. 
 
 
 
 
Forslag til  
 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund godkjenner den framlagte protokollen fra kontrollutvalgets 
møte den 13. juni 2012. 
 

 
 
 SANDNES, 30.08.2012 
 
 
Wencke S. Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 

  
Vedlegg: 
Protokoll fra forrige møte 
 
 
          Tilbake 
 

http://www.lund.kommune.no/protokoll-13-06-12.5066582-197720.html�
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800126 
: E: 033   

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

12.09.2012 
 

23      /2012      
 

 
OPPLÆRING ANG. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG 
ANSVARSOMRÅDE. FORVALTNINGSREVISJON 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med opplæring av det nyvalgte kontrollutvalget, vedtok utvalget å bl.a. ha en 
gjennomgang av temaet ”Forvaltningsrevisjon”. 
 
Saksutredning: 
Gjennomføring av årlig forvaltningsrevisjon ble en lovpålagt oppgavefor kontrollutvalget i 2004.  
 
Revisor vil gjennomgå hva en forvaltningsrevisjon er, hvordan den gjennomføres og ellers komme 
med nyttige tips for kontrollutvalget.  
 
 
Forslag til  
 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar revisors gjennomgang av temaet ”Forvaltnings- 
revisjon” til orientering. 
 

 
 
 
 
 SANDNES, 28/8-2012 
 
 
Wencke S. Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 

          Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800117 
: E: 144   

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

12.09.2012 
 

24      /2012      
 

 
NY PLAN FOR FORVALTINGSREVISJON - SLUTTPRIORITERING/ 
ENDELIG PLAN 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har frist til 31.12.12 med å vedta ny Plan for forvaltningsrevisjon for den kommende 
kommunestyreperioden. Som en del av arbeidet med planen har kontrollutvalget bedt om innspill både 
fra kommuneadministrasjonen og fra politiske ledere.  
 
Saksutredning: 
Kontrollutvalget foretok en foreløpig prioritering av aktuelle prosjekter til planen på sitt forrige møte. 
Disse er lagt inn i den vedlagte planen. Kontrollutvalget vil på dette møtet ta endelig stilling til hvilke 
prosjekter som skal prioriteres i planen for den kommende perioden.  
 
Kontrollutvalgets endelige forslag til Plan for forvaltningsrevisjon for den kommende perioden vil bli 
oversendt kommunestyret i Lund for endelig godkjenning. 
 
 
Forslag til  
 

VEDTAK: 
 

• Kontrollutvalget i Lund går inn for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 
2015 med de endringer som kom fram i møtet. Disse innarbeides i planen av 
sekretariatet. 

• Vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon videresendes kommunestyret i Lund 
for endelig godkjenning. 

 
 
 
 SANDNES, 29/8-2012 
 
 
Wencke S. Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 

Utkast til plan, samlet oversikt over innspill m/risikoområde, matrise fra forrige møte 
Vedlegg: 

 
 
           Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 201000082 
: E: 216   

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

12.09.2012 
 

25      /2012 
 

 
FORVALTNINGSREVISJON 2013 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Lund har tidligere bestilt forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Vedlikehold” for levering 
i 2012. Dette prosjektet ble imidlertid satt på vent da prosjektet vedr. økonomistyring i pleie og 
omsorg ble prioritert foran dette for levering i 2012. 
 
Kontrollutvalget bør på dette møtet ta stilling til om dette prosjektet skal leveres i 2013, eller om en 
skal velge et nytt prosjekt ut fra den nye planen. 
 
Saksutredning: 
Sekretariatet har vært i kontakt med revisor, som gir tilbakemelding på at dette prosjekter er startet 
opp. Det har vært holdt oppstartsmøte med kommunen om prosjektet, og er forbrukt i alt ca. 15 timer. 
Vedlikehold har også vært nevnt som et aktuelt prosjekt til den kommende planen.  
 
Formålet med vedlikeholdsprosjektet har vært å  
sikre forvaltningen av kommunens realkapital (bygg) og angi konsekvenser for kommuneøkonomien 
og brukerne av utsatt vedlikehold.  
 
Ut fra dette formålet ble det vedtatt å se nærmere på følgende problemstillinger: 

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

• Hvordan arbeider kommunen for å forvalte sin realkapital på kort og lang sikt 
gjennom forebyggende aktiviteter, ordinært og ekstraordinært vedlikehold, og 
rehabiliteringer? 

• Hvilke konsekvenser har utsatt vedlikehold for kommunens økonomi og for brukerne? 
 
Prosjektet var kostnadsregnet til ca. 200 timer. 
 
Kontrollutvalget kan enten vedta å gå videre med dette prosjektet slik det foreligger (se vedlegg), 
endre problemstilinger og gå videre med prosjektet eller legge det til side for heller å velge ett av de 
prioriterte prosjektene fra den nye planen. I så fall må prosjektet endelig vedtas på neste møte, etter at 
revisor har lagt fram utkast til prosjektmandat. 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak.  
 
 
Forslag til  
 
 

VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund  
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 SANDNES, 30/8-2012 
 
 
Wencke S. Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 

  

Vedtatt prosjektmandat Vedlikehold 
Vedlegg: 

 
          Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800202 
: E: 212   

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

12.09.2012 
 

26      /2012      
 

 
REGNSKAPSOVERSIKT 2. TERTIAL 2012; KONTROLLUTVALGETS 
BUDSJETT 
 
Bakgrunn: 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets ansvar for å fremme eget budsjettforslag, har utvalget også ansvar 
for å følge med i regnskapsrapporteringen innenfor eget budsjettområde. 
 
Den vedlagte oversikten viser forbruket ved utgangen av 2. tertial 2012. Rapporten baserer seg på 
mottatte opplysninger fra kommunen pr. 31.08.2012, samt en kolonne for revisors tertialrapport pr. 
31.07.12 (vedlegg) og sekretariatets regnskap pr. 2. tertial 2012. Tallene er også sett opp mot 
kontrollutvalgets vedtatte årsbudsjett. 
 
Saksutredning: 
Gjennomsnittsforbruket pr. 2. tertial ligger på 66,6% av samlet budsjett. Revisor har imidlertid 
rapportert en mnd. tidligere enn utgangen av 2. tertial, slik at prosentvis gjennomsnitt her er på 58,3%.  
For revisors del vil enkelte arbeidsperioder være mer arbeidsintensive enn andre, slik at man 
nødvendigvis ikke vil ligge på gjennomsnittsforbruket ved rapportering. Sekretariatet fakturer et fast 
beløp fordelt på 3 terminer, og vil derfor stort sett ligge på gjennomsnittsforbruket. 
 
Regnskapstallene som sekretariatet har mottatt fra Lund kommune viser et forbruk på ca. 57,8 % på 
godtgjørelse til kontrollutvalget, og et forbruk på ca. 165% på andre utgifter. Dette merforbruket 
skyldes kursutgifter, da kontrollutvalgets reisebudsjett har blitt redusert av kommunestyret uten at 
dette var fanget opp av sekretariatet. Samlet sett er forbruket på dette området på ca. 80% på 
rapporteringstidspunktet, noe som er en del over gjennomsnitts-forbruket.  
 
Regnskapstallene fra revisor og fra sekretariatet gir på dette tidspunktet den mest fullstendige 
oversikten over forbruket her pr. rapporteringsdato. For revisors del ligger regnskapet godt over 
gjennomsnittsforbruket pr. rapporteringsdato, og ser man på tallene fra kommunen ligger de ennå litt 
høyere. Det siste skyldes at kommunens rapporteringstall har med en ekstra måned. Selv om 
regnskapsavslutning og rapporten ang. øknomistyring i helse/omsorg er utført i den aktuelle 
regnskapsperioden, er det likevel et forholdsvis høyt forbruk på dette området.  Revisor har ikke gitt 
noen spesielle kommentarer til hva det skyldes. Sekretariatet har et mindreforbruk, noe som skyldes 
tilbakebetaling av overskudd for 2011. Kontrollutvalget har også satt av en del midler til kjøp av 
tjenester som ikke er brukt. Dette fører til at området ”kjøp av tjenester” samlet likevel har et greit 
forbruk pr. rapporteringsdato på 62,8%. 
 
Som nevnt innledningsvis ligger samlet gjennomsnittsforbruk på rapporteringstidspunktet på 66,6%. 
Selv om det innad er enkelte poster som har et merforbruk, er samlet forbruk pr. rapporteringsdato på 
65,2%, noe som er innenfor gjennomsnittsforbruket.  
 
Dersom ikke spesielle forhold skulle oppstå er det derfor foreløpig ikke noe som tyder på 
overskridelser av betydning på kontrollutvalgets budsjett for 2012. 
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Forslag til  

 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget tar oversikten over forbruk på kontrollutvalgets budsjett pr. 2. 
tertial 2012 til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SANDNES, 29.08.2012 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskapsoversikt 
Vedlegg: 

 
 
           Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800106 
: E: 151   

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

12.09.2012 
 

27      /2012      
 

 
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2013. 
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG 
 
Bakgrunn: 
Forskrift om kontrollutvalg pålegger kontrollutvalget ansvar for å utarbeide budsjettforslag for 
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets budsjettvedtak skal i henhold til forskriften 
legges fram for kommunestyret i forbindelse med at kommunens samlede budsjett skal vedtas. 
Budsjettforslaget kan ikke endres av den reviderte part, dvs. administrasjonen eller andre politiske 
organer enn kommunestyret. Formannskapet kan likevel i forbindelse med budsjettinnstillingen 
fremme forslag til kommunestyret om endringer. 
 
Saksutredning: 
Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalgets arbeid. Lov og forskrift pålegger 
kommunen å ha et kontrollutvalg, en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. 
Budsjettforslaget omfatter derfor kun lovpålagte oppgaver.
 

  

Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovedpunkter: utgifter til kontrollutvalgets arbeid (godtgjørelse, kurs- 
og reiseutgifter m.m.) samt utgifter til revisjon og kontrollutvalgets administrasjon. 
 
Kontrollutvalgets utgifter 
Kontrollutvalgets utgifter består av møtegodtgjørelse til kontrollutvalgets medlemmer, utgifter til 
kjøring/ transport, kurs m.m. . Utvalgets medlemskap i FKT hører også med her, dette er en kontingent 
som påløper årlig så lenge kommunen er medlem. Sekretariatet har ikke mottatt meldinger fra Lund 
kommune om endringer i godtgjørelser el.l. Med bakgrunn i regnskapet for 2011 foreslås det 
videreføring av forrige års budsjett bortsett fra at utgifter til kurs opplæring er økt med 10.000 kroner. 
Dette punktet ble foreslått økt med 5000 kr. fra 15 til 20.000 kr. fra kontrollutvalgets side i budsjett for 
2012, men ble i stedet redusert med 5.000 kr. til 10.000 kr. Om dette er gjort av administrasjonen eller 
er fremmet som et forslag fra formannskapet i forbindelse med budsjett for 2012 er usikkert. Det er 
viktig for kontrollutvalget å ha midler til opplæring og faglig påfyll.  
 
Revisors budsjettforslag: 
Kommunen er medeier i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS. Budsjettet omfatter 
utgifter til forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon, attestasjoner og møter i kontrollutvalget.  
 
Sekretariatet har mottatt forslag til budsjett fra revisor. Revisors budsjett omfatter i grove trekk utgifter 
til vanlig regnskapsrevisjon, attestasjoner, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i tråd med planer 
vedtatt av kommunestyret, samt oppmøte i kontrollutvalget. Revisor har i sitt budsjettforslag justert 
opp timeprisen. Timetallet er imidlertid justert ned, slik at samlet pris dermed også har gått ned. 
Revisor gjør oppmerksom på at siden timetallet er justert ned, er budsjettet svært stramt, og i hvilken 
grad kommunen selv legger til rette for revisor vil være avgjørende for at budsjettet skal holde. 
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Kontrollutvalgets administrasjon: 
Kommunen er medlem i det interkommunale samarbeidet Rogaland Kontrollutvalgs-sekretariat IS. 
Kommunen har gjennom avtalen forpliktet seg til å betale et årlig grunnbeløp til sekretariatet. 
Sekretariatets budsjett ble godkjent av styret den 21. august 2012. 
 
For Lund kommunes del er betaling for sekretariatstjenester for 2012 økt med 3.000 kr. Endelig 
avregning foretas i hht vedtektene ved regnskapsavleggelse. Her ble kommunen i 2012 tilbakebetalt 
kr. 10.700,- (del av regnskapsoverskudd 2011). 
 
Kommentar til samlet budsjettforslag 
Det er foretatt en del interne justeringer i kontrollutvalgets budsjettposter, men samlet sett er forslaget 
til budsjett for 2013 litt lavere enn vedtatt budsjett for 2012, noe som betyr en reell reduksjon av 
kontrollutvalgets budsjett.  
 
Det foreslås et samlet budsjett på kr.550.000,- eks. mva.  for kontroll og tilsyn for 2012. 
 
 
Forslag til  

 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund går inn for en samlet budsjettramme for kontroll og tilsyn 
for 2013 på kr. 550.000,-ekskl.  mva. 

 
 
 
 SANDNES, 02.09.2012 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
 
 
 

Samlet oversikt over budsjettforslag 2013 
Vedlegg: 

 
          Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800118 
: E: 144   

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

12.09.2012 
 

28      /2012 
 

 
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  
 
Bakgrunn: 
Forskrift om kontrollutvalg § 13 forutsetter at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeider en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret selv, som kan delegere til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planperioden. Planperioden går ett år ut over kommunestyreperioden, da ny plan 
ikke vil bli vedtatt før i 2016. 
 
Saksutredning: 

Plan for selskapskontroll legger denne gangen opp til at det gjennomføres et overordnet 
prosjekt i perioden som gjennomgår kommunes eierskap i alle selskaper, og vil derfor skille 
seg noe fra måten selskapskontroll har vært gjennomført på tidligere, der det kun har vært 
gjennomgang av enkeltselskaper knyttet til KL § 801

 

. Det er imidlertid den totale gjennom-
gangen av forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. (KL § 77.5) som er den 
obligatoriske delen av selskapskontrollen.  

En eventuell gjennomgang av enkeltselskaper der det kan gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold 
til KL § 80 vil følge som egne prosjekter på et senere tidspunkt. Slike prosjekter vil i så fall bli 
gjennomført samarbeid med øvrige eiere.  
 
Sekretariatet har vært i kontakt med kommuneadministrasjonen når det gjelder oversikt over aktuelle 
selskaper.  Dersom kontrollutvalget har forslag til endringer i planen, vil disse bli innarbeidet i planen 
før den videresendes kommunestyret for sluttbehandling. 
 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i denne saken. 
 
 
Forslag til  
 

VEDTAK: 
 

• Kommunestyret i Lund vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for 
den inneværende kommunestyreperioden. 

• Evt. oppdatering av planen i perioden delegeres til kontrollutvalget 
 
 

                                                      
1   I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de 
opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes 
nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.  
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 SANDNES, 15.08.2012 
 
 
Wencke S. Olsen 
 
 
 
 
 

Plan for selskapskontroll 
Vedlegg: 

 
          Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800166 
: E: 026   

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

12.09.2012 
 

29      /2012      
 

 
UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA OPPDRAGSANSVARLIG 
REVISOR/ENGASJEMENTSBREV 
Bakgrunn 
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig og ellers ved behov gi en skriftlig egenvurdering til 
kontrollutvalget om oppdragsansvarlig revisors uavhengighet (Forskrift om revisjon § 15). 
 
I forbindelse med ny valgperiode har revisor også lagt fram et engasjementsbrev som bl.a. presiserer 
avgrensninger knyttet til revisjonsoppdraget. 

Saksutredning 
Ifølge Kommunelovens § 79 skal den som foretar revisjon for en kommune ikke ta oppdrag for 
kommunen dersom revisor eller revisors nærstående har en slik tilknyting til kommunen  at den kan 
svekke revisors uavhengighet og objektivitet. I tillegg sier forskriftens §§ 13 og 14 noe om hvilke krav 
som stilles til at revisor skal være uavhengig, og hvilke avgrensninger som finnes for revisor ved 
gjennomføring av revisjonsoppdraget.  
 
Iflg. kommentarer til forskrift om revisjon (vedl. 2 til Rskr. H-15/04) gjelder kravet til uavhengighet 
og objektivitet både revisor og revisors medarbeidere, men bestemmelsene om dokumentasjon gjelder 
som nevnt i erklæringa bare oppdragsansvarlig revisor.  Det er også nevnt i samme vedlegg til 
rundskrivet at oppdragsansvarlig revisor som et minimum skal gi en årlig skriftlig egenvurdering til 
kontrollutvalget om sin uavhengighet.  
 
Sekretariatet har også mottatt engasjementsbrev Lund kommune. Her gjennomgås revisjonsoppdraget, 
og det foretas avgresninger i forhold til både regnskapsrevisjonen og i forhold til 
forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. 
 
Revisjonsoppdraget avgrenses først mot det ansvaret som påligger kommunestyret og kontrollutvalget. 
Det vises her bl.a. til kontrollutvalgets bestillerrolle og påseansvar i forhold til at kommunen skal ha 
en betryggende revisjonsordning. 
 
Deretter gjennomgår revisor de ulike deler av revisjonsoppdraget, og viser til de krav som stilles i 
lovgivning og standardverk utviklet av revisjonsbransjen internasjonalt og nasjonalt (de fleste 
standarder er internasjonale med nasjonale tilpasninger). 
 
Engasjementsbrevet beskriver også hvordan revisor rapporter til kontrollutvalget på de ulike trinn i 
revisjonsprosessen.  
 
Både erklæring om uavhengighet og engasjementsbrevet gis på revisors eget ansvar og skal ikke 
godkjennes av kontrollutvalget, men tas til orientering. 
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Forslag til  
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar den fremlagte uavhengighetserklæringen og 
engasjementsbrevet fra oppdragsansvarlig revisor i Lund kommune til orientering. 
 

 
 
 
 
Sandnes, 21. august 2012 
 
Wencke S. Olsen 
sekr.leder 
 
 

Revisors uavhengighetserklæring 2012 
Vedlegg: 

Engasjementsbrev 
 
 
 
          Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800152 
: E: 216   

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

12.09.2012 
 

30      /2012      
 

 
STATUSOVERSIKT KONTROLLUTVALGETS SAKER, SEPTEMBER 
2012 
 
Bakgrunn: 
For at kontrollutvalget skal ha oversikt over status på saker som er bestilt, behandlet og videresendt 
eller venter på oppfølging/er ferdigbehandlet, legger sekretariatet fram en oppdatert oversikt over 
status knyttet til pågående og avsluttede saker i kontrollutvalget til hvert møte, se vedlegg. 
 
Vedlegget inneholder en oversikt over saker som ikke er ferdigbehandlet 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.  
 
 
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget tar oversikten pr. september 2012 til orientering. 
 

 
SANDNES, 28.08.12 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
 
 

Statusoversikt  
Vedlegg: 

 
          Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800126 
: E: 033   

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

12.09.2012 
 

31      /2012      
 

 
FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2013 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Lund har hatt 4 faste møter i året, 2 om våren og 2 om høsten. Det åpnes også for et 
3. møte i løpet av vinteren dersom det er saker nok til det. 

På møtet om våren behandler kontrollutvalget kommunens årsmelding og regnskap. Ifølge forskriften 
kan ikke formannskapet fatte vedtak i sak ang. årsregnskapet før det er behandlet i kontrollutvalget. 
Dato for dette møtet vil derfor alltid være avhengig av når det planlegges behandling av årsmelding og 
regnskap i formannskapet, slik at dato for dette møtet kan måtte endres. Dette vil det i så fall bli gitt 
beskjed om så snart det er kjent.  

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 2013 

 
MØTE TIDSPUNKT HOVEDTEMA TIL BEHANDLING 
Onsdag 27. februar Kl. 09.00 Blir avlyst om få saker 
Onsdag 17. april 
(kan bli endret) 

kl. 09.00 Årsmelding og regnskap 

Onsdag 12. juni kl. 09.00  

Onsdag 11. september kl. 09.00 Kontrollutvalgets budsjettforslag 14 
Onsdag 20. november kl. 09.00  

 
 
SANDNES, 17.10.2011 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
          Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800166 
: E: 026   

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

12.09.2012 
 

32      / 2012 
 

 
REVISORS OVERORDNEDE STRATEGI FOR REVISJONSÅRET 2012. 
ORIENTERING FOR LUKKEDE DØRER, KL § 31.3. 
 
Bakgrunn: 
Etter kommunelovens § 77, 4. ledd skal kontrollutvalget ”påse at kommunens … regnskaper blir revidert 
på betryggende måte”. Tilsynet gjennomføres bl.a. ved at revisor rapporterer til kontrollutvalget på de 
ulike trinnene i revisjonsprosessen. Rapporteringen dekker både planlegging, gjennomføring og 
oppsummering av arbeidet. I denne omgang vil revisor presentere overordnet revisjonsstrategi som 
viser hvordan revisor planlegger årets revisjon. 

Saksutredning 
I følge forskrift om revisjon § 4 og god kommunal revisjonsskikk, skal revisor årlig utarbeide en plan 
for revisjon av regnskapet. Dette er et internt dokument som styrer det arbeidet revisor må utføre for å 
kunne bekrefte regnskapet. Da dette er et internt arbeidsdokument blir det ikke utlevert til 
kontrollutvalget. Revisor gir i stedet en muntlig orientering til utvalget om hovedtrekkene i arbeidet. 
Opplysninger som kommer fram i møtet er unntatt offentlighet i medhold av Offentleglova § 24. 
 
 
 
Forslag til  
 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi for 2012 
til orientering.  
 
 

 
 
 SANDNES, 20.08.2012 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
          Tilbake 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND 
KOMMUNE 
 
Innledning 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for 
forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Planen 
skal vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget legger opp til at planen rulleres etter 2 
år med rapportering til kommunestyret. 
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest 
mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha planen til 
løpende vurdering og gi tilbakemelding til kommunestyret dersom det oppstår forhold 
som gjør dette nødvendig. 
 
Fremgangsmåte 
Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av virksomheten i Lund 
kommune ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Overordnet analyse er utarbeidet 
av kommunens revisor, og er et vedlegg til planen. 
 
Formålet er å bidra til at Lund kommune driver sin virksomhet etter gjeldende lover og 
bestemmelser og oppnår de målsettingene som kommunen har satt for sin virksomhet i 
vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og øvrige politiske vedtak.   
 
Kommunens virksomhet er i stadig endring. Organisasjonsmessige forhold og eksterne 
betingelser knyttet til økonomi, statlige føringer og krav m.m. vil variere i løpet av noen 
år. Disse variasjonene kan ha innvirkning på hvilke områder der det er mest 
hensiktsmessig å sette inn ressurser til forvaltningsrevisjon. Denne planen er derfor 
utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-årsperode, men med en 
gjennomgang etter 2 år for mulig rullering..  
 
Prosjektene som trekkes frem her er imidlertid flere enn det som er realistisk å 
gjennomføre i løpet av perioden. Prioriteringsrekkefølgen for områdene er førende for 
kontrollutvalgets bestillinger av de enkelte prosjekter, men med mulighet til å foreta 
endringer dersom det skulle være hensiktsmessig. Kommunestyret delegerer til 
kontrollutvalget å foreta nødvendige og begrunnede endringer fra prioriteringene i 
planen. Det er av budsjettmessige grunner ikke realistisk å få gjennomført mer enn 4-5  
prosjekter i denne planperioden. 
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Kommunale foretak 
Kommunale foretak er en del av kommunen, og er derfor underlagt forvaltnings-
revisjon etter samme regler som den øvrige kommunale forvaltningen. Lund 
kommune har pr. dato ingen kommunale foretak 
 
Kommunalt heleide selskaper 
Gjennomføring av en avgrenset forvaltningsrevisjon i kommunalt heleide 
selskaper er et valgfritt alternativ dersom selskapet (IKS eller AS) er heleid av 
kommunene, jfr. Kommunelovens § 80. Dette kan være aktuelt dersom funn fra 
obligatorisk eierskapskontroll eller andre tips, politiske vedtak eller føringer 
viser at det er forhold som kontrollutvalget mener bør bli nærmere undersøkt. 
Det vises til egen Plan for selskapskontroll. 
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Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2012-2015: 
Generelt 
Omfanget av forvaltningsrevisjon er avhengig av identifisert behov og de 
ressurser som stilles til rådighet for oppgaven. Den gjennomførte analysen er 
ikke uttømmende og vil ikke kunne ta hensyn til alle forhold. Den må sees på som 
et verktøy til å foreta en prioritering av områder/tema som er aktuelle for 
forvaltningsrevisjon, sammen med innspillene som er mottatt. 
 
Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har med bakgrunn i det som er nevnt over vurdert nedenfor-  
stående områder/tema som prioritert for forvaltningsrevisjon i 2012-2015. 
 
Opplistingen er ikke i prioritert rekkefølge. Forslag til problemstillinger er ikke 
uttømmende og hvert tema vil bli nærmere utdypet og avgrenset i dialog med 
revisor i forbindelse med endelig bestilling. 
 


• Økonomistyring. Herunder oversikt over økonomiske utsikter, 
periodisering av budsjetter, internfakturering 


 
• Målstyring – i hvilken grad benyttes dette og hvilke resultater har 


man/kan man få? Settes mål og nå disse målene? 
 


• IKT – herunder dataopplæring i skolen. Kommunen har ikke nådd sine mål. 
Barnehagene har ikke hjemmesider, datakrasj på skolene, manglende 
dataopplæring i skolen da maskiner har vært ute av drift. Mange feil og 
mangler på kommunens hjemmeside, manglende oppdateringer. Skyldes 
dette manglende tid/penger/ kompetanse eller en kombinasjon av dette? 
Utnyttes de mulighetene som finnes, hva er evt. grunn til at de ikke gjør 
det?  


 
• Lund kommune som arbeidsgiver. Oppfølging av tidligere rapport. Hva 


mener medarbeiderne om evt. konsekvenser for planer og utvikling at 
kommunen ikke har egen personalsjef. Nok ressurser/fordeling av 
ressurser. Antall ansatte i forhold til sammenlignbare kommuner? 
Rekruttering, spesielt fagfolk – herunder kommunen som arbeidsgiver. 
Deltidsproblematikk, i hvor stor grad har kommunen ufrivillig deltid, og 
hva gjøres for å redusere denne mest mulig? Hva som er årsaken til at 
enkelte ønsker deltid? Utnytting av tilgjengelige ressurser, har enkelte 
ressurspersoner for mye ansvar for ting som andre kan utføre? Har man 
stadig fokus på sykefraværet, og hvilke tiltak settes i verk?  
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PROSJEKTER SOM ER VURDERT, MEN IKKE PRIORITERT 
 
Kontrollutvalget har mottatt disse innspillene, som ut fra den overordna analysen 
og kontrollutvalgets øvrige vurderinger ikke er prioritert. Temaer fra denne 
lista kan likevel bli tatt inn i vedtatte bestillinger dersom det passer/lar seg 
gjennomføre: 
 
Tjenestetilbudet i kommune. Brukertilfredshet/brukerundersøkelser. Bør det 
gjennomføres innbyggerundersøkelser for å få et bedre grunnlag for 
tilbakemeldinger? Omdømme, Første møtet med kommunen er viktig. 
Brukerundersøkelser/kursing 
 
Kommunale arkiver. Tilgjengelighet for innbyggerne, bevaring og oppbevaring. 
Mangler i arkivene kan gå ut over innbyggernes rettigheter 
 
Helse og omsorg – styring. Se om det er behov for å utvide den nylig framlagte 
rapporten med nye problemstillinger 
 
NAV: Service fra etaten. Hvordan oppfattes organisasjonen utad av 
innbyggerne? 
Internkontrollen i Lund kommune. Prioriteres dette høyt nok – har man orden i 
eget hus? 
Gjennomføring av politiske vedtak 
 
Budsjettavvik innen helse og omsorg – spesielt når det gjelder lønn og 
budsjettering av lønn.  Hvilke rutiner legges til grunn/hvordan kvalitetssikrer 
man grunnlags-informasjonen som ligger bak budsjettering? Utbetaling av 
lønnsmidler, er signalene til politikerne gode nok for å få til realistiske 
budsjetter?  Underbudsjettering på lønn? 
 
Barnehageutgiftene (jfr.KOSTRA) høye i Lund sammenlignet med andre. Hva 
skyldes dette? 
 
Beredskap: 
Har kommunen gode nok beredskapsplaner?  
Er planene godt kjent i organisasjonen, slik at alle kjenner sin rolle i en eventuell 
krisesituasjon? Blir den oppdatert jevnlig og holdes jevnlige beredskapsøvelser? 
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RAPPORTERING OM GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 
 
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til 
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon i form av en 
utarbeidet rapport. Videre er kontrollutvalget pålagt å rapportere tilsvarende 
til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser 
for når og hvordan denne rapporteringen skal foregå er det opp til 
kontrollutvalget å finne form og frekvens for dette. I tråd med tidligere 
praksis videreføres en fortløpende rapportering til kommunestyret etter hvert 
gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
Kontrollutvalget skal etter gjennomført forvaltningsrevisjon påse at 
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 
forvaltningsrevisjon følges opp.1


 


. av administrasjonen. Det skal også 
rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt 
opp på en tilfredsstillende måte. 


Rapportering til kommunestyret om oppfølging av forvaltningsrevisjon vil skje 
gjennom oversending av enkeltsaker til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg til planen:  
Overordnet analyse av Lund kommune 
 


  
 
 


                                                 
1 Forskrift om kontrollutvalg § 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 
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Budsjettforslag 2013 - kontroll og tilsyn 
 
Lund kommune, kontrollutvalget 
 


 


 Tjeneste  111  
 


    
        


    
Vedtatt  


Kommunest. 
Kontrollutv.  
forslag 2012 Regnskap 2011 Budsjettforslag 


Art    2012 
 


  2013   
1081 Godtgj. folkevalgte  50 000 48 000 38 544 60 000 
1099 Arbeidsgiveravgift  7 000 7 000 5 435 9 000 
 Lønn  57 000 55 000 43 979 69 000 
1100 Kontormateriell   


 
2 850  


1115 Matvarer  
 


2 240  
1140 Annonser, reklame, informasjon  


  
 


 1150 Opplæring, kurs  10 000 20 000 12 250 20 000 
1160 Utgifter og godtj. for reiser, diett bil o l 2 500 3 000 2 820 2 500 
1170 Transportutgifter, drift egne transportmidler 


  
2 625 2 500 


1195              Avg. Gebyrer lisenser o.l. (Kontingenter) 3 000 
 


 3 000 
 Kjøp av varer/tjen.  15 500 23 000 23 085 28 000 
 Sum kontrollutvalgets utgifter 72 500 78 000    67 064 97  000 
       
 Kjøp av revisjonstjenester 310 500 310 500 240 478 


 
285 000 


  Kjøp av sekretariatstjenester 96 000 96 000  82 000 
 


99 000 
 Kjøp av andre tjenester 75 500 93 500                6 000 69 000 
1375 Kjøp fra IKS og § 27-selskaper 482 000 500 000 328 478 453 000 
1429 Moms 


 
  


 Sum driftsutgifter  
  


  
1729 Komp. Moms, påløpt i driftsregnskapet 


  
   


        
 Nettobudsjett          


 
554 500 578 000 395 542 550 000 
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Regnskapsrapport  31.08.2012 - kontroll og tilsyn 


 


 
 


Lund kommune, kontrollutvalget 
 


   Tjeneste  111     
        


    
Vedtatt  


Kommunest.        Regnsk 31.08.12 % Regnskap 
Art    2012        Lund kommune  31.07/31.08.12  selskapene 
1081 Godtgj. folkevalgte  50 000 


 
  


1099 Arbeidsgiveravgift  7 000 
 


  
 Lønn  57 000 32 971 57,8%  
1100 Kontormateriell   


 
  


1115 Matvarer  
 


  
1140 Annonser, reklame, informasjon  


 
  


1150 Opplæring, kurs  10 000 
 


  
1160 Utgifter og godtj. for reiser, diett bil o l 2 500 


 
  


1170 Transportutgifter, drift egne transportmidler 3 000 
 


  
1195              Avg. Gebyrer lisenser o.l. (Kontingenter)  


 
  


 Kjøp av varer/tjen.  15 500 25 612 165,2%  
 Sum ktr.utv. utg  72 500 58 583 80,8%  
       
 Kjøp av revisjonstjenester 310 500 


   
245 700       79,1% 


 
Kjøp av sekretariatstjenester 96 000 


   
  42 700        44,5% 


 Kjøp av andre tjenester 
  


 
 1375 Kjøp fra IKS og § 27-selskaper 482 000 302 954 62,8%      288 400          59,8% 


1429 Påløpt  Mva                                                                          75 964   
 


 
 


    Sum driftsutgifter  
   1729 Komp. Moms, påløpt i driftsregnskapet 
 


-75 964    
        
 Nettobudsjett/forbruk                     554 500  361 537 65,2%  
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2012 – 2016 
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Innledning 
Kommunene har i flere år valgt å bruke fristilte organisasjonsmodeller som selskaper, stiftelser ol, for 
å løse ulike kommunale oppgaver. Utviklingen synes å fortsette i retning av økt bruk av fristilte 
organisasjonsformer. Dette gjør organiseringen av den kommunale virksomheten blir mer kompleks 
og fragmentert, og innebærer nye utfordringer både når det gjelder styring, kontroll og tilsyn.  


På bakgrunn av denne utviklingen har kommuneloven (KL) gitt kontrollutvalget ansvar for ”å påse at 
det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm”1.  Bestemmelsen må 
ses i sammenheng med bestemmelsen om kontrollutvalgets og revisors innsynsrett i selskaper som 
er heleide av kommuner2. Nærmere bestemmelser om hvordan kontrollutvalget skal utøve 
påseansvaret beskrevet i kontrollutvalgsforskriften3


Det er kontrollutvalget som ifølge KL har ansvar for å påse at det gjennomføres selskapskontroller. I 
dette ligger at kontrollutvalget har ansvar for at det utarbeides en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Videre har kontrollutvalget ansvaret for å bestille de selskapskontroller som etter 


planen skal gjennomføres. Det er kommunestyret selv som vedtar planen. Planen gjelder for 
kommunestyreperioden 2011 – 2015, eller til ny plan foreligger. 


.  


Det er viktig å være oppmerksom på at den obligatoriske og lovpålagte delen av 
selskapskontrollen er en kontroll av kommunen og dens forvaltning av sine eierinteresser, ikke 
en kontroll av selskapet. Kontroll av selskapet er en frivillig mulighet i spesielle typer selskaper, 
se nærmere i avsnittet ”Forvaltningsrevisjon i selskaper”.  


Avgrensning – organisasjonsformer som faller helt utenfor planen 
Enkelte selskapstyper er opprettet innenfor kommunen, der kommunestyret selv er eierorgan. I disse 
selskapene har kontrollutvalget fullt innsyn etter kommunelovens bestemmelser og kan derfor 
gjennomføre forvaltningsrevisjon på lik linje som andre virksomheter i kommunen. Disse 
organisasjonsformene må derfor medtas i plan for forvaltningsrevisjon. Dette gjelder: 


- kommunale foretak (KF)4


- interkommunalt samarbeid, som ikke er egne rettssubjekt


,  
5


- vertskommunesamarbeid


,  
6


Avgrensning – spesielle organisasjonsformer 


.  


Interkommunale samarbeid som er egne rettsubjekt, har fram til nå ikke vært omfattet av 
kontrollutvalgets innsyn etter § 80. Det er nå sendt lovforslag til Stortinget (Prop. 119L 2011/2012), 


                                                           


1  Kommunelovens (KL) § 77 nr. 5.  
2  Innsynsretten er regulert i KL § 80, og omfatter Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper som er helt ut eid av kommuner og 


fylkeskommuner. Det er for tiden et lovforslag under behandling der Interkommunale samarbeid etter KL § 27 og som er egne 
rettsubjekter skal tas med i § 80. I selskaper som er deleid av kommuner og fylkeskommer (dvs. med private eller statlige 
eierinteresser) kan innsynsrett avtales.  


3  Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04 har er eget kapittel 6 som omhandler selskapskontroll.  
4  Kommunale foretak er omhandlet i KL kapittel 11. 
5  Interkommunalt samarbeid, som ikke er egne rettssubjekt, er omhandlet i KL § 27 
6  Vertskommunesamarbeid er omhandlet i KL § 28. 
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der disse foreslås tatt inn i § 80. Det gir kontrollutvalget fullt innsyn gjennom forvaltningsrevisjon 
også i slike selskaper. Oversikten over disse selskapene er tatt med i planen under forutsetning av at 
dette lovforslaget godkjennes av Stortinget. 


Stiftelser er en organisasjonsform som er selveiende, og har derfor formelt ikke eiere som kan ha 
direkte styring med stiftelsen. Heller ikke stifteren har rettslig sett slik styringsmulighet. Et vedtak 
fattet i stiftelsens styre er endelig og kan ikke omgjøres av et kommunalt organ. En kommunal stifter 
kan legge rammer for stiftelsens virksomhet ved fastsettelse av stiftelsens vedtekter7


Med mindre kommunen har lagt inn rammer for stiftelsen vedtekter skal stiftelsene ikke inn i plan for 
selskapskontroll. 


, men dette må 
skje når vedtektene formuleres. Det kan være en krevende prosess å endre vedtektene på et senere 
tidspunkt. På grunn av den begrensede muligheten kommunen har for styring og kontroll, bør 
kommunestyret og kontrollutvalget være spesielt oppmerksomme på bruk av denne 
organisasjonsformen. 


Selskapskontrollens innhold og formål 
Kontrollutvalget er pålagt oppgaven med å påse at det gjennomføres selskapskontroller. Dette inne-
bærer at kontrollutvalget skal lage plan for selskapskontroller som skal kommunestyret skal vedta. 
Videre har kontrollutvalget ansvar for å bestille de selskapskontrollene som skal gjennomføres iht. 
den vedtatte planen.  


I følge regelverket består selskapskontrollen av to elementer: obligatorisk eierskapskontroll og 
eventuell forvaltningsrevisjon i selskapet som er valgfri. 


Obligatorisk eierskapskontroll 
Obligatorisk eierskapskontroll – består i å se på hvordan kommunens eierinteresse i selskapet utøves, 
og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollen omfatter alle 
selskaper der kommunen har et eierskap. Denne kontrollen går i liten grad på selve selskapet, 
bortsett fra å påse at det er rutiner for styrets rapportering til selskapets eierorgan. 


Eierskapskontrollen omfatter følgende:  
• kontroll ved selskapsetableringen 
• kontroll av kommunestyret har etablert tydelige føringer for eierskapene sine 
• kontroll av at kommunen har rutiner for å følge opp og evaluerer eierinteressene sine (f. eks. 


eierskapsmelding, overordnede eierskapsstrategier og generelle rutiner) 
• kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse opptrer i samsvar med kommunens 


vedtak og forutsetninger (forvaltningen av kommunens eierinteresser) (Et element er 
spørsmål til alle eierrepresentantene i de enkelte selskapene kommunen eier) 


                                                           


7  NOU 1995:17, kap. 5.4. 
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Hva som omfattes av eierskapskontrollen 


Følgende selskaper/organisasjonsformer omfattes av eierskapskontrollen: 


1. Interkommunale selskaper etter IKS-loven 


2. Aksjeselskaper som kommunen som er heleid av kommunale aktører 


3. Aksjeselskaper (AS/ASA) deleid av kommunale aktører 


4. Samvirkeforetak  


5. Stiftelser hvis innsyn 


6. Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 som er eget rettsubjekt 


 


Formål med eierskapskontrollen: 
Hovedformålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  


Dette omfatter: 


• Påse at kommunen har etablert tydelige føringer for eierskapene sine. Føringene bør være 
skriftlig dokumentert f.eks. gjennom eierskapsmelding og eventuelt konkrete eierstrategier 
for det enkelte selskap.  


• Påse at kommunen har etablert rutiner for å føre kontroll med sine eierinteresser i selskaper. 
Dette gjelder både oppfølging og evaluering av eierinteressene. 


• Påse at det er etablert skriftlige rutiner for kommunestyrets oppfølging av kommunens eier-
representant, og at disse etterleves. Rutinen bør omfatte drøftinger med eierrepresentant i 
forkant av eiermøter og rapportering til kommunestyret. Kommunen bør også ha etablert 
rutine for opplæring av eierrepresentantene 


• Påse eierrepresentanten ivaretar kommunens interesser i selskapet i tråd kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger, nedfelt i ovennevnte dokumentasjon.  


• Påse at eierorganet i selskapene har etablert gode rutiner for skriftlig kommunikasjon 
mellom eierorgan og styret i selskapet.  


Både i IKS- og aksjelovgivning er styret ansvarlig for selskapets forretningsmessige disposisjoner. 
Selskapskontrollen skal ikke omfatte kontroll av styres arbeid, men fokusere på hvordan eier opptrer 
i selskapsorganene (representantskap eller generalforsamling).  


 


Status for Lund kommunes eierskapsmelding/eierstrategier 
Lund kommune har utarbeidet eierskapsmelding som er godkjent av kommunestyret. Noter til 
regnskapet og opplysninger fra Brønnøysundregisteret er i tillegg benyttet som grunnlag for deler av 
denne planen, samt ved utarbeiding av vedlegg med oversikt over kommunens eierskap i selskaper.  
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Utføring av eierskapskontrollen/prioritering 
Obligatorisk selskapskontroll bør gjennomføres samlet for alle selskapene som Lund kommune deltar 
i. Dette omfatter også selskaper hvor det ikke er aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon.  


Eierskapskontrollen bør gjennomføres minst en gang i valgperioden. I tillegg bør kontrollutvalget 
følge med i endringer eierskapsmelding og eierstrategi for det enkelte selskap som kommunen er 
medeier i. Dersom det skjer større endringer bør kontrollutvalget vurdere om eierskapskontrollen må 
gjøres helt eller delvis på ny. Av budsjettmessige hensyn bør eierskapskontrollen gjennomføres i 
løpet av to budsjettår. Kontrollutvalget prioriterer derfor 


• Obligatorisk eierskapskontroll av Lund kommune gjennomføres i 2013/2014. 


 


Forvaltningsrevisjon i selskaper 
Forvaltningsrevisjon i selskaper er et frivillig tillegg som kontrollutvalget kan velge å legge inn i 
selskapskontrollen. I likhet med ordinær forvaltningsrevisjon, skal forvaltningsrevisjon i tilknytning til 
selskapskontroll bygge på risikoanalyse og vurdering av vesentlighet, og bør om mulig tas inn i plan 
for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskapet kan bare gjennomføres dersom 
kommunen(e) er sikret innsynsrett gjennom KL 80 eller egen avtale om innsyn som er vedtektsfestet. 
Hvis innsynsretten ikke er sikret vil en forvaltningsrevisjon bare kunne omfatte en sammenstilling av 
åpne kilder. 


 
Frivillig forvaltningsrevisjon omfatter systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (kontroll av aktiviteten i 
selskapet)  


Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kap.3 i forskrift om revisjon og i henhold til god 
kommunal revisjonsskikk. Her inngår bl.a. risiko og vesentlighetsvurderinger som en viktig del.  


 
Forvaltningsrevisjon i selskapene kan bare utføres i selskaper der kontrollutvalget har innsynsrett. 
Dette gjelder i første rekke selskaper som nevnt i KL § 80, som i følge KRD er uttømmende. De 
selskapene som er nevnt i bestemmelsen er interkommunale selskaper og aksjeselskaper som er 
heleid av kommunale aktører. I tillegg foreligger nå lovforslag om å ta inn §27-selskaper som er egne 
rettssubjekter. 


I annen rekke kommer selskaper som ikke er nevnt i § 80 der kommunen gjennom vedtektene i 
selskapet har sikret kontrollutvalget innsyn.  


For alle andre selskap vil kontrollutvalget bare kunne gjøre forvaltningsrevisjon basert på åpne kilder.  


Forvaltningsrevisjoner i selskaper bør ideelt sett tas med i plan for forvaltningsrevisjon, men 
praktiske årsaker kan medføre at dette ikke er praktisk mulig. En viktig grunn til dette er at 
grunnlaget for å gjøre en vurdering om behov for forvaltningsrevisjon i et selskap vil normalt komme 
i kjølvannet av en eierskapskontroll.  
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Formål med forvaltningsrevisjon i selskaper 
Formålet med forvaltningsrevisjon i selskaper kan være: 


1. Påse at selskapet opptrer i samsvar med eiernes mål og strategier med selskapet. Herunder 
at selskapet ikke starter opp aktiviteter uten at dette er klarert med eierne. 


2. Påse at selskapet driver i tråd med regelverk som gjelder for deres virksomhetsområde, samt 
generelt regelverk for kommunalsektor i den grad disse er aktuelle for selskapet.  


3. Se etter om selskapet har nødvendige produktivitet og effektivitet og måloppnåelse.  


 


Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i selskaper/prioriteringer 
Ut fra den praksis som har etablert seg i Rogaland vil det være en av de største eierne som vil ta 
initiativ til bestilling slike forvaltningsrevisjoner. Lund kommune er ikke største eier i noen av de 
aktuelle selskapene. Når en eier har foretatt bestillingen vil de andre eierne få tilbud om å være med 
på forvaltningsrevisjonen. Dette for at det skal bli lavest mulig kostnad for kommunene og minst 
mulig belastning for selskapene. Det er derfor ikke foretatt prioritering av aktuelle selskaper for 
forvaltningsrevisjon i planen. 


Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget vil – på samme måte som for øvrig forvaltningsrevisjon (jfr. forskriftens § 12) følge 
opp gjennomført forvaltningsrevisjon i selskapene, og rapportere resultatet av oppfølgingen til 
kommunestyret. 
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Oversikt over Lund kommunes eierskap i selskaper  
 
Alle selskaper som faller inn under obligatorisk eierskapskontroll  
Aksjeselskaper (AS) 
Lyse Energi AS m/datterselskaper  
Uninor AS m/datterselskap  
Magma Geopark AS   
Lund Helse og Miljø AS 
Lund Næringshage AS 
Lund Utleiebolig AS 
 
Interkommunale selskaper (IKS) 
Dalane Energi IKS    
IRS Miljø IKS 
Rogaland Revisjon IKS   
Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) IKS    
 
Interkommunale samarbeid (§ 27) 
Dalanerådet 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat (er forpliktende medlem, men ikke eier) 
 
Interkommunale samarbeid (§ 28 – vertskommune) 
Opplæringskontoret i Dalane 
Dalane Barnevern 
Dalane Friluftsråd 
 
Andre 
Hammeren barnehage A/L 
Biblioteksentralen A/L m/datterselskaper  
Landbrukssenteret Helleland BA  
KLP Pensjonsforsikring 
Visit Dalane og Nordsjøvegen 
 
Stiftelser 
Dalane Folkemuseum 
 


Selskaper hvor det også kan gjennomføres frivillig forvaltningsrevisjon 
Aksjeselskaper (AS) 
Lyse Energi AS m/offentlig heleide datterselskaper  
 
Interkommunale selskaper (IKS) 
Dalane Energi IKS    
IRS Miljø IKS 
Rogaland Revisjon IKS   
Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) IKS    
 
Interkommunale samarbeid (§ 27) 
Næringssjefen i Dalane  
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat (er forpliktende medlem, men ikke eier) 
 
Interkommunale samarbeid (§ 28 – innsyn via vertskommunen) 
Opplæringskontoret i Dalane 
Dalane Barnevern 
Dalane Friluftsråd 





		Innholdsliste

		Innledning

		Avgrensning – organisasjonsformer som faller helt utenfor planen

		Avgrensning – spesielle organisasjonsformer



		Selskapskontrollens innhold og formål

		Obligatorisk eierskapskontroll

		Formål med eierskapskontrollen:

		Status for Lund kommunes eierskapsmelding/eierstrategier

		Utføring av eierskapskontrollen/prioritering



		Forvaltningsrevisjon i selskaper

		Formål med forvaltningsrevisjon i selskaper

		Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i selskaper/prioriteringer

		Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon

		Alle selskaper som faller inn under obligatorisk eierskapskontroll

		Selskaper hvor det også kan gjennomføres frivillig forvaltningsrevisjon
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Lund kommune 
 
Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. september 2012. 
 
 
Vedtatte prosjekter under arbeid: 
 


 
Andre saker: 


 
Sak/prosjekt Behandlet Status Merknader 
Overordnet analyse 15.06.2011 Legges fram i juni Beregnet 30-40 t 
     
 
 
 
Prosjekter behandlet i kontrollutvalget som skal følges opp/er ferdigbehandlet: 


 


Forvaltningsrevisjonsprosjekter  Vedtatt 
igangsatt 


Estimert 
timeforbruk 


Status Forventet 
ferdigstilt 


Vedlikehold 15.11.2010 200 t Til ny vurdering   
     
Selskapskontroller     
          


Forvaltningsrevisjons-
prosjekter 


Bestilt Behandlet Estimert 
timeforbruk 


Evt. oversendt  
 for behandl. 


Status Oppføl-
ging 


Økonomistyring og 
internkontroll i HO 


09.11.2011 13.06.2012 120 t 19/6-2012 Til komm. 
styret 


6 mnd. 
etter KST 


Attraktiv arbeidsgiver 
(arbeidsg.politikk) 


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


Ny 
oppfølging 


              
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        2012 
       










 
 



Lund kommune 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND 
KOMMUNE 
 
Innledning 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for 
forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Planen 
skal vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget legger opp til at planen rulleres etter 2 
år med rapportering til kommunestyret. 
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest 
mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha planen til 
løpende vurdering og gi tilbakemelding til kommunestyret dersom det oppstår forhold 
som gjør dette nødvendig. 
 
Fremgangsmåte 
Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av virksomheten i Lund 
kommune ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Overordnet analyse er utarbeidet 
av kommunens revisor, og er et vedlegg til planen. 
 
Formålet er å bidra til at Lund kommune driver sin virksomhet etter gjeldende lover og 
bestemmelser og oppnår de målsettingene som kommunen har satt for sin virksomhet i 
vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og øvrige politiske vedtak.   
 
Kommunens virksomhet er i stadig endring. Organisasjonsmessige forhold og eksterne 
betingelser knyttet til økonomi, statlige føringer og krav m.m. vil variere i løpet av noen 
år. Disse variasjonene kan ha innvirkning på hvilke områder der det er mest 
hensiktsmessig å sette inn ressurser til forvaltningsrevisjon. Denne planen er derfor 
utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-årsperode, men med en 
gjennomgang etter 2 år for mulig rullering..  
 
Prosjektene som trekkes frem her er imidlertid flere enn det som er realistisk å 
gjennomføre i løpet av perioden. Prioriteringsrekkefølgen for områdene er førende for 
kontrollutvalgets bestillinger av de enkelte prosjekter, men med mulighet til å foreta 
endringer dersom det skulle være hensiktsmessig. Kommunestyret delegerer til 
kontrollutvalget å foreta nødvendige og begrunnede endringer fra prioriteringene i 
planen. Det er av budsjettmessige grunner ikke realistisk å få gjennomført mer enn 4-5  
prosjekter i denne planperioden. 
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Kommunale foretak 
Kommunale foretak er en del av kommunen, og er derfor underlagt forvaltnings-
revisjon etter samme regler som den øvrige kommunale forvaltningen. Lund 
kommune har pr. dato ingen kommunale foretak 
 
Kommunalt heleide selskaper 
Gjennomføring av en avgrenset forvaltningsrevisjon i kommunalt heleide 
selskaper er et valgfritt alternativ dersom selskapet (IKS eller AS) er heleid av 
kommunene, jfr. Kommunelovens § 80. Dette kan være aktuelt dersom funn fra 
obligatorisk eierskapskontroll eller andre tips, politiske vedtak eller føringer 
viser at det er forhold som kontrollutvalget mener bør bli nærmere undersøkt. 
Det vises til egen Plan for selskapskontroll. 
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Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2012-2015: 
Generelt 
Omfanget av forvaltningsrevisjon er avhengig av identifisert behov og de 
ressurser som stilles til rådighet for oppgaven. Den gjennomførte analysen er 
ikke uttømmende og vil ikke kunne ta hensyn til alle forhold. Den må sees på som 
et verktøy til å foreta en prioritering av områder/tema som er aktuelle for 
forvaltningsrevisjon, sammen med innspillene som er mottatt. 
 
Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har med bakgrunn i det som er nevnt over vurdert nedenfor-  
stående områder/tema som prioritert for forvaltningsrevisjon i 2012-2015. 
 
Opplistingen er ikke i prioritert rekkefølge. Forslag til problemstillinger er ikke 
uttømmende og hvert tema vil bli nærmere utdypet og avgrenset i dialog med 
revisor i forbindelse med endelig bestilling. 
 



• Økonomistyring. Herunder oversikt over økonomiske utsikter, 
periodisering av budsjetter, internfakturering 



 
• Målstyring – i hvilken grad benyttes dette og hvilke resultater har 



man/kan man få? Settes mål og nå disse målene? 
 



• IKT – herunder dataopplæring i skolen. Kommunen har ikke nådd sine mål. 
Barnehagene har ikke hjemmesider, datakrasj på skolene, manglende 
dataopplæring i skolen da maskiner har vært ute av drift. Mange feil og 
mangler på kommunens hjemmeside, manglende oppdateringer. Skyldes 
dette manglende tid/penger/ kompetanse eller en kombinasjon av dette? 
Utnyttes de mulighetene som finnes, hva er evt. grunn til at de ikke gjør 
det?  



 
• Lund kommune som arbeidsgiver. Oppfølging av tidligere rapport. Hva 



mener medarbeiderne om evt. konsekvenser for planer og utvikling at 
kommunen ikke har egen personalsjef. Nok ressurser/fordeling av 
ressurser. Antall ansatte i forhold til sammenlignbare kommuner? 
Rekruttering, spesielt fagfolk – herunder kommunen som arbeidsgiver. 
Deltidsproblematikk, i hvor stor grad har kommunen ufrivillig deltid, og 
hva gjøres for å redusere denne mest mulig? Hva som er årsaken til at 
enkelte ønsker deltid? Utnytting av tilgjengelige ressurser, har enkelte 
ressurspersoner for mye ansvar for ting som andre kan utføre? Har man 
stadig fokus på sykefraværet, og hvilke tiltak settes i verk?  
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PROSJEKTER SOM ER VURDERT, MEN IKKE PRIORITERT 
 
Kontrollutvalget har mottatt disse innspillene, som ut fra den overordna analysen 
og kontrollutvalgets øvrige vurderinger ikke er prioritert. Temaer fra denne 
lista kan likevel bli tatt inn i vedtatte bestillinger dersom det passer/lar seg 
gjennomføre: 
 
Tjenestetilbudet i kommune. Brukertilfredshet/brukerundersøkelser. Bør det 
gjennomføres innbyggerundersøkelser for å få et bedre grunnlag for 
tilbakemeldinger? Omdømme, Første møtet med kommunen er viktig. 
Brukerundersøkelser/kursing 
 
Kommunale arkiver. Tilgjengelighet for innbyggerne, bevaring og oppbevaring. 
Mangler i arkivene kan gå ut over innbyggernes rettigheter 
 
Helse og omsorg – styring. Se om det er behov for å utvide den nylig framlagte 
rapporten med nye problemstillinger 
 
NAV: Service fra etaten. Hvordan oppfattes organisasjonen utad av 
innbyggerne? 
Internkontrollen i Lund kommune. Prioriteres dette høyt nok – har man orden i 
eget hus? 
Gjennomføring av politiske vedtak 
 
Budsjettavvik innen helse og omsorg – spesielt når det gjelder lønn og 
budsjettering av lønn.  Hvilke rutiner legges til grunn/hvordan kvalitetssikrer 
man grunnlags-informasjonen som ligger bak budsjettering? Utbetaling av 
lønnsmidler, er signalene til politikerne gode nok for å få til realistiske 
budsjetter?  Underbudsjettering på lønn? 
 
Barnehageutgiftene (jfr.KOSTRA) høye i Lund sammenlignet med andre. Hva 
skyldes dette? 
 
Beredskap: 
Har kommunen gode nok beredskapsplaner?  
Er planene godt kjent i organisasjonen, slik at alle kjenner sin rolle i en eventuell 
krisesituasjon? Blir den oppdatert jevnlig og holdes jevnlige beredskapsøvelser? 
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RAPPORTERING OM GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 
 
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til 
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon i form av en 
utarbeidet rapport. Videre er kontrollutvalget pålagt å rapportere tilsvarende 
til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser 
for når og hvordan denne rapporteringen skal foregå er det opp til 
kontrollutvalget å finne form og frekvens for dette. I tråd med tidligere 
praksis videreføres en fortløpende rapportering til kommunestyret etter hvert 
gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
Kontrollutvalget skal etter gjennomført forvaltningsrevisjon påse at 
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 
forvaltningsrevisjon følges opp.1



 



. av administrasjonen. Det skal også 
rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt 
opp på en tilfredsstillende måte. 



Rapportering til kommunestyret om oppfølging av forvaltningsrevisjon vil skje 
gjennom oversending av enkeltsaker til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg til planen:  
Overordnet analyse av Lund kommune 
 



  
 
 



                                                 
1 Forskrift om kontrollutvalg § 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 
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Budsjettforslag 2013 - kontroll og tilsyn 
 
Lund kommune, kontrollutvalget 
 



 



 Tjeneste  111  
 



    
        



    
Vedtatt  



Kommunest. 
Kontrollutv.  
forslag 2012 Regnskap 2011 Budsjettforslag 



Art    2012 
 



  2013   
1081 Godtgj. folkevalgte  50 000 48 000 38 544 60 000 
1099 Arbeidsgiveravgift  7 000 7 000 5 435 9 000 
 Lønn  57 000 55 000 43 979 69 000 
1100 Kontormateriell   



 
2 850  



1115 Matvarer  
 



2 240  
1140 Annonser, reklame, informasjon  



  
 



 1150 Opplæring, kurs  10 000 20 000 12 250 20 000 
1160 Utgifter og godtj. for reiser, diett bil o l 2 500 3 000 2 820 2 500 
1170 Transportutgifter, drift egne transportmidler 



  
2 625 2 500 



1195              Avg. Gebyrer lisenser o.l. (Kontingenter) 3 000 
 



 3 000 
 Kjøp av varer/tjen.  15 500 23 000 23 085 28 000 
 Sum kontrollutvalgets utgifter 72 500 78 000    67 064 97  000 
       
 Kjøp av revisjonstjenester 310 500 310 500 240 478 



 
285 000 



  Kjøp av sekretariatstjenester 96 000 96 000  82 000 
 



99 000 
 Kjøp av andre tjenester 75 500 93 500                6 000 69 000 
1375 Kjøp fra IKS og § 27-selskaper 482 000 500 000 328 478 453 000 
1429 Moms 



 
  



 Sum driftsutgifter  
  



  
1729 Komp. Moms, påløpt i driftsregnskapet 



  
   



        
 Nettobudsjett          



 
554 500 578 000 395 542 550 000 
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Regnskapsrapport  31.08.2012 - kontroll og tilsyn 



 



 
 



Lund kommune, kontrollutvalget 
 



   Tjeneste  111     
        



    
Vedtatt  



Kommunest.        Regnsk 31.08.12 % Regnskap 
Art    2012        Lund kommune  31.07/31.08.12  selskapene 
1081 Godtgj. folkevalgte  50 000 



 
  



1099 Arbeidsgiveravgift  7 000 
 



  
 Lønn  57 000 32 971 57,8%  
1100 Kontormateriell   



 
  



1115 Matvarer  
 



  
1140 Annonser, reklame, informasjon  



 
  



1150 Opplæring, kurs  10 000 
 



  
1160 Utgifter og godtj. for reiser, diett bil o l 2 500 



 
  



1170 Transportutgifter, drift egne transportmidler 3 000 
 



  
1195              Avg. Gebyrer lisenser o.l. (Kontingenter)  



 
  



 Kjøp av varer/tjen.  15 500 25 612 165,2%  
 Sum ktr.utv. utg  72 500 58 583 80,8%  
       
 Kjøp av revisjonstjenester 310 500 



   
245 700       79,1% 



 
Kjøp av sekretariatstjenester 96 000 



   
  42 700        44,5% 



 Kjøp av andre tjenester 
  



 
 1375 Kjøp fra IKS og § 27-selskaper 482 000 302 954 62,8%      288 400          59,8% 



1429 Påløpt  Mva                                                                          75 964   
 



 
 



    Sum driftsutgifter  
   1729 Komp. Moms, påløpt i driftsregnskapet 
 



-75 964    
        
 Nettobudsjett/forbruk                     554 500  361 537 65,2%  
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Planperiode: 
2012 – 2016 



 



 



 



 



Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 



Plan for selskapskontroll 
Lund kommune 



Vedtatt av kommunestyret [Dato] 
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Innledning 
Kommunene har i flere år valgt å bruke fristilte organisasjonsmodeller som selskaper, stiftelser ol, for 
å løse ulike kommunale oppgaver. Utviklingen synes å fortsette i retning av økt bruk av fristilte 
organisasjonsformer. Dette gjør organiseringen av den kommunale virksomheten blir mer kompleks 
og fragmentert, og innebærer nye utfordringer både når det gjelder styring, kontroll og tilsyn.  



På bakgrunn av denne utviklingen har kommuneloven (KL) gitt kontrollutvalget ansvar for ”å påse at 
det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm”1.  Bestemmelsen må 
ses i sammenheng med bestemmelsen om kontrollutvalgets og revisors innsynsrett i selskaper som 
er heleide av kommuner2. Nærmere bestemmelser om hvordan kontrollutvalget skal utøve 
påseansvaret beskrevet i kontrollutvalgsforskriften3



Det er kontrollutvalget som ifølge KL har ansvar for å påse at det gjennomføres selskapskontroller. I 
dette ligger at kontrollutvalget har ansvar for at det utarbeides en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Videre har kontrollutvalget ansvaret for å bestille de selskapskontroller som etter 



planen skal gjennomføres. Det er kommunestyret selv som vedtar planen. Planen gjelder for 
kommunestyreperioden 2011 – 2015, eller til ny plan foreligger. 



.  



Det er viktig å være oppmerksom på at den obligatoriske og lovpålagte delen av 
selskapskontrollen er en kontroll av kommunen og dens forvaltning av sine eierinteresser, ikke 
en kontroll av selskapet. Kontroll av selskapet er en frivillig mulighet i spesielle typer selskaper, 
se nærmere i avsnittet ”Forvaltningsrevisjon i selskaper”.  



Avgrensning – organisasjonsformer som faller helt utenfor planen 
Enkelte selskapstyper er opprettet innenfor kommunen, der kommunestyret selv er eierorgan. I disse 
selskapene har kontrollutvalget fullt innsyn etter kommunelovens bestemmelser og kan derfor 
gjennomføre forvaltningsrevisjon på lik linje som andre virksomheter i kommunen. Disse 
organisasjonsformene må derfor medtas i plan for forvaltningsrevisjon. Dette gjelder: 



- kommunale foretak (KF)4



- interkommunalt samarbeid, som ikke er egne rettssubjekt



,  
5



- vertskommunesamarbeid



,  
6



Avgrensning – spesielle organisasjonsformer 



.  



Interkommunale samarbeid som er egne rettsubjekt, har fram til nå ikke vært omfattet av 
kontrollutvalgets innsyn etter § 80. Det er nå sendt lovforslag til Stortinget (Prop. 119L 2011/2012), 



                                                           



1  Kommunelovens (KL) § 77 nr. 5.  
2  Innsynsretten er regulert i KL § 80, og omfatter Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper som er helt ut eid av kommuner og 



fylkeskommuner. Det er for tiden et lovforslag under behandling der Interkommunale samarbeid etter KL § 27 og som er egne 
rettsubjekter skal tas med i § 80. I selskaper som er deleid av kommuner og fylkeskommer (dvs. med private eller statlige 
eierinteresser) kan innsynsrett avtales.  



3  Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04 har er eget kapittel 6 som omhandler selskapskontroll.  
4  Kommunale foretak er omhandlet i KL kapittel 11. 
5  Interkommunalt samarbeid, som ikke er egne rettssubjekt, er omhandlet i KL § 27 
6  Vertskommunesamarbeid er omhandlet i KL § 28. 
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der disse foreslås tatt inn i § 80. Det gir kontrollutvalget fullt innsyn gjennom forvaltningsrevisjon 
også i slike selskaper. Oversikten over disse selskapene er tatt med i planen under forutsetning av at 
dette lovforslaget godkjennes av Stortinget. 



Stiftelser er en organisasjonsform som er selveiende, og har derfor formelt ikke eiere som kan ha 
direkte styring med stiftelsen. Heller ikke stifteren har rettslig sett slik styringsmulighet. Et vedtak 
fattet i stiftelsens styre er endelig og kan ikke omgjøres av et kommunalt organ. En kommunal stifter 
kan legge rammer for stiftelsens virksomhet ved fastsettelse av stiftelsens vedtekter7



Med mindre kommunen har lagt inn rammer for stiftelsen vedtekter skal stiftelsene ikke inn i plan for 
selskapskontroll. 



, men dette må 
skje når vedtektene formuleres. Det kan være en krevende prosess å endre vedtektene på et senere 
tidspunkt. På grunn av den begrensede muligheten kommunen har for styring og kontroll, bør 
kommunestyret og kontrollutvalget være spesielt oppmerksomme på bruk av denne 
organisasjonsformen. 



Selskapskontrollens innhold og formål 
Kontrollutvalget er pålagt oppgaven med å påse at det gjennomføres selskapskontroller. Dette inne-
bærer at kontrollutvalget skal lage plan for selskapskontroller som skal kommunestyret skal vedta. 
Videre har kontrollutvalget ansvar for å bestille de selskapskontrollene som skal gjennomføres iht. 
den vedtatte planen.  



I følge regelverket består selskapskontrollen av to elementer: obligatorisk eierskapskontroll og 
eventuell forvaltningsrevisjon i selskapet som er valgfri. 



Obligatorisk eierskapskontroll 
Obligatorisk eierskapskontroll – består i å se på hvordan kommunens eierinteresse i selskapet utøves, 
og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollen omfatter alle 
selskaper der kommunen har et eierskap. Denne kontrollen går i liten grad på selve selskapet, 
bortsett fra å påse at det er rutiner for styrets rapportering til selskapets eierorgan. 



Eierskapskontrollen omfatter følgende:  
• kontroll ved selskapsetableringen 
• kontroll av kommunestyret har etablert tydelige føringer for eierskapene sine 
• kontroll av at kommunen har rutiner for å følge opp og evaluerer eierinteressene sine (f. eks. 



eierskapsmelding, overordnede eierskapsstrategier og generelle rutiner) 
• kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse opptrer i samsvar med kommunens 



vedtak og forutsetninger (forvaltningen av kommunens eierinteresser) (Et element er 
spørsmål til alle eierrepresentantene i de enkelte selskapene kommunen eier) 



                                                           



7  NOU 1995:17, kap. 5.4. 
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Hva som omfattes av eierskapskontrollen 



Følgende selskaper/organisasjonsformer omfattes av eierskapskontrollen: 



1. Interkommunale selskaper etter IKS-loven 



2. Aksjeselskaper som kommunen som er heleid av kommunale aktører 



3. Aksjeselskaper (AS/ASA) deleid av kommunale aktører 



4. Samvirkeforetak  



5. Stiftelser hvis innsyn 



6. Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 som er eget rettsubjekt 



 



Formål med eierskapskontrollen: 
Hovedformålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  



Dette omfatter: 



• Påse at kommunen har etablert tydelige føringer for eierskapene sine. Føringene bør være 
skriftlig dokumentert f.eks. gjennom eierskapsmelding og eventuelt konkrete eierstrategier 
for det enkelte selskap.  



• Påse at kommunen har etablert rutiner for å føre kontroll med sine eierinteresser i selskaper. 
Dette gjelder både oppfølging og evaluering av eierinteressene. 



• Påse at det er etablert skriftlige rutiner for kommunestyrets oppfølging av kommunens eier-
representant, og at disse etterleves. Rutinen bør omfatte drøftinger med eierrepresentant i 
forkant av eiermøter og rapportering til kommunestyret. Kommunen bør også ha etablert 
rutine for opplæring av eierrepresentantene 



• Påse eierrepresentanten ivaretar kommunens interesser i selskapet i tråd kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger, nedfelt i ovennevnte dokumentasjon.  



• Påse at eierorganet i selskapene har etablert gode rutiner for skriftlig kommunikasjon 
mellom eierorgan og styret i selskapet.  



Både i IKS- og aksjelovgivning er styret ansvarlig for selskapets forretningsmessige disposisjoner. 
Selskapskontrollen skal ikke omfatte kontroll av styres arbeid, men fokusere på hvordan eier opptrer 
i selskapsorganene (representantskap eller generalforsamling).  



 



Status for Lund kommunes eierskapsmelding/eierstrategier 
Lund kommune har utarbeidet eierskapsmelding som er godkjent av kommunestyret. Noter til 
regnskapet og opplysninger fra Brønnøysundregisteret er i tillegg benyttet som grunnlag for deler av 
denne planen, samt ved utarbeiding av vedlegg med oversikt over kommunens eierskap i selskaper.  
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Utføring av eierskapskontrollen/prioritering 
Obligatorisk selskapskontroll bør gjennomføres samlet for alle selskapene som Lund kommune deltar 
i. Dette omfatter også selskaper hvor det ikke er aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon.  



Eierskapskontrollen bør gjennomføres minst en gang i valgperioden. I tillegg bør kontrollutvalget 
følge med i endringer eierskapsmelding og eierstrategi for det enkelte selskap som kommunen er 
medeier i. Dersom det skjer større endringer bør kontrollutvalget vurdere om eierskapskontrollen må 
gjøres helt eller delvis på ny. Av budsjettmessige hensyn bør eierskapskontrollen gjennomføres i 
løpet av to budsjettår. Kontrollutvalget prioriterer derfor 



• Obligatorisk eierskapskontroll av Lund kommune gjennomføres i 2013/2014. 



 



Forvaltningsrevisjon i selskaper 
Forvaltningsrevisjon i selskaper er et frivillig tillegg som kontrollutvalget kan velge å legge inn i 
selskapskontrollen. I likhet med ordinær forvaltningsrevisjon, skal forvaltningsrevisjon i tilknytning til 
selskapskontroll bygge på risikoanalyse og vurdering av vesentlighet, og bør om mulig tas inn i plan 
for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskapet kan bare gjennomføres dersom 
kommunen(e) er sikret innsynsrett gjennom KL 80 eller egen avtale om innsyn som er vedtektsfestet. 
Hvis innsynsretten ikke er sikret vil en forvaltningsrevisjon bare kunne omfatte en sammenstilling av 
åpne kilder. 



 
Frivillig forvaltningsrevisjon omfatter systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (kontroll av aktiviteten i 
selskapet)  



Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kap.3 i forskrift om revisjon og i henhold til god 
kommunal revisjonsskikk. Her inngår bl.a. risiko og vesentlighetsvurderinger som en viktig del.  



 
Forvaltningsrevisjon i selskapene kan bare utføres i selskaper der kontrollutvalget har innsynsrett. 
Dette gjelder i første rekke selskaper som nevnt i KL § 80, som i følge KRD er uttømmende. De 
selskapene som er nevnt i bestemmelsen er interkommunale selskaper og aksjeselskaper som er 
heleid av kommunale aktører. I tillegg foreligger nå lovforslag om å ta inn §27-selskaper som er egne 
rettssubjekter. 



I annen rekke kommer selskaper som ikke er nevnt i § 80 der kommunen gjennom vedtektene i 
selskapet har sikret kontrollutvalget innsyn.  



For alle andre selskap vil kontrollutvalget bare kunne gjøre forvaltningsrevisjon basert på åpne kilder.  



Forvaltningsrevisjoner i selskaper bør ideelt sett tas med i plan for forvaltningsrevisjon, men 
praktiske årsaker kan medføre at dette ikke er praktisk mulig. En viktig grunn til dette er at 
grunnlaget for å gjøre en vurdering om behov for forvaltningsrevisjon i et selskap vil normalt komme 
i kjølvannet av en eierskapskontroll.  
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Formål med forvaltningsrevisjon i selskaper 
Formålet med forvaltningsrevisjon i selskaper kan være: 



1. Påse at selskapet opptrer i samsvar med eiernes mål og strategier med selskapet. Herunder 
at selskapet ikke starter opp aktiviteter uten at dette er klarert med eierne. 



2. Påse at selskapet driver i tråd med regelverk som gjelder for deres virksomhetsområde, samt 
generelt regelverk for kommunalsektor i den grad disse er aktuelle for selskapet.  



3. Se etter om selskapet har nødvendige produktivitet og effektivitet og måloppnåelse.  



 



Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i selskaper/prioriteringer 
Ut fra den praksis som har etablert seg i Rogaland vil det være en av de største eierne som vil ta 
initiativ til bestilling slike forvaltningsrevisjoner. Lund kommune er ikke største eier i noen av de 
aktuelle selskapene. Når en eier har foretatt bestillingen vil de andre eierne få tilbud om å være med 
på forvaltningsrevisjonen. Dette for at det skal bli lavest mulig kostnad for kommunene og minst 
mulig belastning for selskapene. Det er derfor ikke foretatt prioritering av aktuelle selskaper for 
forvaltningsrevisjon i planen. 



Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget vil – på samme måte som for øvrig forvaltningsrevisjon (jfr. forskriftens § 12) følge 
opp gjennomført forvaltningsrevisjon i selskapene, og rapportere resultatet av oppfølgingen til 
kommunestyret. 



 











  Side 8 av 8 



Oversikt over Lund kommunes eierskap i selskaper  
 
Alle selskaper som faller inn under obligatorisk eierskapskontroll  
Aksjeselskaper (AS) 
Lyse Energi AS m/datterselskaper  
Uninor AS m/datterselskap  
Magma Geopark AS   
Lund Helse og Miljø AS 
Lund Næringshage AS 
Lund Utleiebolig AS 
 
Interkommunale selskaper (IKS) 
Dalane Energi IKS    
IRS Miljø IKS 
Rogaland Revisjon IKS   
Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) IKS    
 
Interkommunale samarbeid (§ 27) 
Dalanerådet 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat (er forpliktende medlem, men ikke eier) 
 
Interkommunale samarbeid (§ 28 – vertskommune) 
Opplæringskontoret i Dalane 
Dalane Barnevern 
Dalane Friluftsråd 
 
Andre 
Hammeren barnehage A/L 
Biblioteksentralen A/L m/datterselskaper  
Landbrukssenteret Helleland BA  
KLP Pensjonsforsikring 
Visit Dalane og Nordsjøvegen 
 
Stiftelser 
Dalane Folkemuseum 
 



Selskaper hvor det også kan gjennomføres frivillig forvaltningsrevisjon 
Aksjeselskaper (AS) 
Lyse Energi AS m/offentlig heleide datterselskaper  
 
Interkommunale selskaper (IKS) 
Dalane Energi IKS    
IRS Miljø IKS 
Rogaland Revisjon IKS   
Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) IKS    
 
Interkommunale samarbeid (§ 27) 
Næringssjefen i Dalane  
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat (er forpliktende medlem, men ikke eier) 
 
Interkommunale samarbeid (§ 28 – innsyn via vertskommunen) 
Opplæringskontoret i Dalane 
Dalane Barnevern 
Dalane Friluftsråd 
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Lund kommune 
 
Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. september 2012. 
 
 
Vedtatte prosjekter under arbeid: 
 



 
Andre saker: 



 
Sak/prosjekt Behandlet Status Merknader 
Overordnet analyse 15.06.2011 Legges fram i juni Beregnet 30-40 t 
     
 
 
 
Prosjekter behandlet i kontrollutvalget som skal følges opp/er ferdigbehandlet: 



 



Forvaltningsrevisjonsprosjekter  Vedtatt 
igangsatt 



Estimert 
timeforbruk 



Status Forventet 
ferdigstilt 



Vedlikehold 15.11.2010 200 t Til ny vurdering   
     
Selskapskontroller     
          



Forvaltningsrevisjons-
prosjekter 



Bestilt Behandlet Estimert 
timeforbruk 



Evt. oversendt  
 for behandl. 



Status Oppføl-
ging 



Økonomistyring og 
internkontroll i HO 



09.11.2011 13.06.2012 120 t 19/6-2012 Til komm. 
styret 



6 mnd. 
etter KST 



Attraktiv arbeidsgiver 
(arbeidsg.politikk) 



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



Ny 
oppfølging 



              
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        2012 
       








