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Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11. april 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 11. april 2013. 
 
 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 11. april 
2013. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

  
 
 
 
14/13 Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver - ny gjennomgang 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og oppgaver til 
orientering. 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og 
oppgaver til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatsleder orienterte.  
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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15/13 Orientering om regnskapet pr. 1. tertial 2013 - Lund kommune 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget tar orientering om tertialrapporten pr. 1. tertial 2013 til orientering. 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar orientering om tertialrapporten pr. 1. tertial 2013 til 
orientering. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
 
 
 
16/13 Orientering fra administrasjonen - kommunens arkiver 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget tar gjennomgangen fra arkivansvarlig om kommunens arkiver til 
orientering. 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar gjennomgangen fra arkivansvarlig om kommunens 
arkiver til orientering. 
 
 
Behandling: 
Arkivansvarlig Marit Bakaas orienterte. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
 
 
 
17/13 Regnskap pr. 1. tertial 2013, kontrollutvalgets budsjett 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget tar regnskapet pr. 1. tertial 2013 for kontrollutvalgets budsjettområde 
til orientering. 
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Vedtak: 
Kontrollutvalget tar regnskapet pr. 1. tertial 2013 for kontrollutvalgets 
budsjettområde til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet undersøke nærmere hvilket nivå i 
kommunen som har foretatt endringer i kontrollutvalgets forslag til budsjett 
for 2013. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
 
 
18/13 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. juni 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. juni 2013 til orientering. 
 

Vedtak: 
 Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. juni 2013 til orientering. 

 
Kontrollutvalget ber om at det legges fram forslag til prosjektmandat til 
neste møte på følgende prosjekter: 

• Eierskapskontroll av Lund kommune (skal gå over 2 år av 
økonomiske grunner) 

• Forvaltningsrevisjon av området målstyring, i tråd med vedtatt plan. 
 
 
Behandling: 
Møtet ble lukket i hht. KL § 31.3 under deler av diskusjonen. 
 
Kontrollutvalget satte fram følgende tilleggsforslag:  
Kontrollutvalget ber om at det legges fram forslag til prosjektmandat til 
neste møte på følgende prosjekter: 

• Eierskapskontroll av Lund kommune (skal gå over 2 år av 
økonomiske grunner) 

• Forvaltningsrevisjon av området målstyring, i tråd med vedtatt plan. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak med tillegg av det ovenstående ble enstemmig vedtatt. 
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REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
4/13 Orientering om bruk av ipad for kontrollutvalget - lesing av 

dokumentet 
Gjennomgangen utsettes til neste møte. Sekretariatet kontakter Lund 
kommune med forespørsel om installasjon av gratisprogrammet Adobe 
Reader og muligheten for å få kommunale e-postadresser til bruk for å 
motta sakene. 

 
 
 
 
 
EVENTUELT 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunen har lagt fram et anonymt brev som 
vedlegg til en politisk sak. Kontrollutvalget reagerer på denne praksisen og mener at 
det ikke er god forvaltningsskikk å legge fram anonyme henvendelser. 
 
Til neste gang ønsker kontrollutvalget at følgende saker tas med: 

• Innkjøpsrutiner 
• Oppfølging av tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon ang. økonomistyring 

og internkontroll i HO 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


