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Referatsaker/meldinger 
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Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
5/13 13/00044-6 Vedrørende besøk ved Lund kommune den 09.04.2013 
6/13 13/00257-3 Innkjøpsrutiner i Lund kommune 
   

 
Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.mobil til sekretær 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/vara-
medlemmer. 
 
 
Moi, 03.09.2013 
Arne Skobba 
Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 
 Sekretariatet 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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19/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.06.13 
 
Arkivsak-dok. 13/00045-5 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 11.09.2013 19/13 
 
 
 
 
 
 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 12. juni legges fram for endelig godkjenning. 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 12.06.1013. 
 

 
 
 
 
SANDNES,  09.07.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll 
          Tilbake 
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20/13 Rådmannens oppfølging av 
forvaltnignsrevisjonsrapporten "Økonomistyring og 
internkontroll i helse og omsorg" 
 
Arkivsak-dok. 13/00120-3 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 11.09.2013 20/13 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollvalg se til at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med gjennomført forvaltningsrevisjon følges opp av kommunen. Denne rapporten 
ble behandlet i kommunestyret i Lund den 27.09.2012, der det ble fattet følgende vedtak: 
Kommunestyret i Lund tar den framlagte rapporten ”Økonomistyring og 
internkontroll i Helse og Omsorg” (HO) til etterretning. 

• Kommunestyret vil anmode om at budsjettprosessen starter tidligere og i 
større grad involverer og ansvarliggjør ledere med budsjettansvar. 

• Kommunestyret bør avklare servicenivået på HO-tjenesten opp mot 
tilgjengelige budsjettmidler. 

• Kommunestyret merker seg anbefalingene til kommunen i rapporten, der 
 revisor påpeker følgende 

o Kommunen bør foreta månedlige budsjettkontroller i rådmannens 
ledergruppe 

o Kommunen bør vurdere om regnskapene fullt ut skal periodiseres ved 
budsjettkontrollen 

Tilleggsforslag fra K. Erfjord som er protokollert vedtatt: 
Kommunestyret forutsetter at anbefalingene blir fulgt opp av administrasjonen. 
 
Saksutredning: 
Sekretariatet har mottatt tilbakemelding på oppfølging av denne rapporten i slutten av april (se 
vedlegg). Kort oppsummert gis det følgende tilbakemelding: 

• Det er ikke gjort endringer i budsjettprosessen, som starter med orientering i 
ledergruppa og en frist for kommunalsjefene til å komme med forslag, alle i 
september. Deretter følger behandling i hovedutvalgene og formannskapet før 
endelig vedtak i kommunestyret.  

• Det er ikke fremmet sak for kommunestyret om avklaring av servicenivået 
innenfor HO. Hovedutvalget er opptatt av å tilpasse driften til tilgjengelig 
budsjett. 

o Det fortas hver måned en gjennomgang av regnskapet i rådmannens 
ledergruppe 

o Etter rådmannens syn er en slik periodisering umulig for alle områder, 
bl.a. pga ny turnus og nye tiltak innenfor barnevernet. Lønnsutgifter til 
sjukeheimenen, hjemmetjenesten og bofellesskapet periodiseres 
imidlertid nå i egne rapporter 

 
Det er gitt tilbakemelding på alle anbefalinger i kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget må 
selv vurdere om det skal gis ytterligere kommentarer til de to første punktene, som ikke er 
gjennomført. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av rapporten 
til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES,  13.06.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
Vedlegg: 
Rådmannens tilbakemelding 
 
          Tilbake 
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21/13 Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon av 
serviceundersøkelser (målstyring) i Lund kommune 
 
Arkivsak-dok. 13/00290-1 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 11.09.2013 21/13 
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget ba på forrige møte revisor om å legge fram et utkast til prosjektmandat for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon innenfor ”Målstyring” i Lund kommune. Prosjektet er 
prioritert i gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Saksutredning: 
Revisor har ved utarbeiding av mandatet hatt kontakt med forskjellige aktører knyttet til og i 
kommunen, og i den sammenheng har revisor besluttet å endre mandatet til “Service-
undersøkelser” i stedet for Målstyring, se for øvrig kommentar mot slutten av saken.  
 
Revisor foreslår i utkastet til prosjektmandat at formålet med prosjektet skal være å undersøke 
hvordan kommunalt ansatte i Lund møter sine brukere.  
 
Ut fra dette formålet blir det foreslått å se nærmere på følgende problemstillinger: 
Hovedproblemstillingen i prosjektet er:  

• I hvilken grad er brukerne fornøyde med servicen som ytes i Lund kommune?  
Aktuelle underproblemstillinger i undersøkelsen: 

• De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene  
• De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp  
• De ansattes evne til å finne gode løsninger for deg (brukeren)  
• De ansattes evne til å gripe tak i problemer  
• De ansattes evne til å møte dine behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige  
• De ansatte behandler deg (brukeren) med respekt  
• De ansattes evne til å være imøtekommende  
• De ansattes evne til å lytte  
• De ansattes evne til å se problemer fra din synsvinkel  
• De ansattes evne til å forklare beslutninger  
• De ansattes evne til å gi veiledning og råd  
• Hjelpen du fikk  
• Hvor raskt du fikk hjelpen  
• Informasjonen du har fått  
• Ventetid på telefonen  
• Ventetid ved oppmøte  
• Ventetid på brev/epost  
• Alt i alt, hvor fornøyd er du med servicen i Lund kommune?  
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• Kommentarer  
 
Prosjektet er ikke tilsvarende det som er prioritert i Lund kommunes Plan for 
forvaltningsrevisjon. Det prioriterte prosjektet går ut på å undersøke nærmere om kommunen 
benytter målstyring i sitt arbeid, og hvordan dette benyttes. Brukerundersøkelser kan være et 
av virkemidlene for å sette mål, men er ikke målstyring i seg selv. Det er heller ikke rett som 
det står i mandatet at revisor ble bedt om å legge fram et mandat ang. servicenivået i 
kommunen. Oversendelsen av bestillingen fra sekretariatet går på målstyring.  
 
Kontrollutvalget må selv bestemme om man ønsker å gå for det framlagte mandatet eller 
ønsker et mandat som mer går direkte på målstyring. Dersom man ønsker å gå for det 
framlagte mandatet kan man også endre på de foreslåtte problemstillingene. Det må gjøres nå, 
før prosjektet blir endelig bestilt. Slik prosjektplanen nå foreligger, er den kostnadsregnet til 
130 timer. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 
”Serviceundersøkelser” i tråd med det utkastet til prosjektmandat som er lagt fram. 
 

 
 
 
SANDNES,  07.08.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
Vedlegg: 
Utkast til prosjektmandat 
          Tilbake 
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22/13 Bestilling av selskapskontroll i IRS Miljø IKS 
 
Arkivsak-dok. 13/00300-1 
Arkivkode.  216  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 11.09.2013 22/13 
 
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Lund har i sin Plan for selskapskontroll prioritert selskapskontroll i IRS 
Miljø IKS, der Lund kommune er eier sammen med kommunene Sirdal, Kvinesdal og 
Flekkefjord. 
 
Saksutredning: 
Sekretariatet har nå mottatt melding om at bl.a. Kvinesdal kontrollutvalget har vedtatt å 
bestille denne selskapskontrollen. Formålet er først og fremst knyttet til forvaltning av 
eierinteressene, noe som for øvrig også inngår i den samla selskapskontrollen kontrollutvalget 
bestiller ang. utøvelse av eierskap, se egen sak.  
 
Det foreligger ikke utkast til prosjektmandat, da disse kommunene bestiller slike rapporter 
direkte fra revisor uten en foregående prosjektbeskrivelse. Det er derfor usikkert om man vil 
foreta noen form for innsyn i selskapet. Det foreligger heller ikke oversikt på dette tidspunktet 
over antall timer som vil gå med, annet enn at kostnadene vil bli fordelt mellom 
eierkommunene etter eierdel. Se ellers vedlagte saksutredning til Kvinesdal kontrollutvalg. 
 
Selv om kontrollen er vedtatt i andre kommuner kan kontrollutvalget komme med ønsker om 
for eksempel et visst innsyn i selskapet dersom det er ønskelig. Standard problemstillinger for 
gjennomføring av selskapskontroll pleier i vår region å omfatte følgende: 
 

• Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?  
• Hvordan følger selskapet opp formålet i selskapsavtalen og lovregler om offentlige arkiv?  
• Blir selskapets aktiviteter rapportert i tråd med lover og regler?  
• Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?  
• Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?  

 
Kontrollutvalget har tidligere signalisert at de ønsker å delta i denne selskapskontrollen, og 
det innstilles derfor i tråd med dette – med presisering om at kontrollutvalget ønsker å se på 
problemstillingene ovenfor – så sant det ikke fører til mye ekstra kostnader. . 
Selskapskontrollen gjennomføres av Kommunerevisjon Vest. Vest-Agder IKS: 
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Forslag til  
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund ønsker å bestille selskapskontroll i IRS Miljø IKS. 
sammen med øvrige eierkommuner. 
 
Kontrollutvalget ønsker en gjennomgang av følgende problemstillinger: 
• Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?  
• Hvordan følger selskapet opp formålet i selskapsavtalen og lovregler om offentlige 

arkiv?  
• Blir selskapets aktiviteter rapportert i tråd med lover og regler?  
• Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?  
• Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?  

 
Det forutsettes at dette ikke vil føre til store kostnadsendringer og kan aksepteres av 
de øvrige deltagerkommunene.  

 
 
 
SANDNES,  03.09.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
Vedlegg: 
Saksutredning til kontrollutvalget i Kvinesdal 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
          Tilbake 
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23/13 Utkast til prosjektmandat - eierskapsforvaltning i 
Lund kommune (obligatisk selskapskontroll) 
 
Arkivsak-dok. 13/00289-1 
Arkivkode.  216  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 11.09.2013 23/13 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Lund ba på forrige møte revisor om å legge fram et utkast til gjennomføring 
av obligatorisk selskapskontroll i Lund kommune. Den obligatoriske delen er en 
gjennomgang av eierskapsforvaltningen i Lund kommune. 
 
Saksutredning: 
Revisor har lagt fram et utkast til prosjektmandat for gjennomføring (vedlegg). Det foreslås 
her at formålet med prosjektet skal være å se på hvordan Lund kommenes eierinteresser i 
selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) 
følges opp rent praktisk.  
 
Ut fra dette formålet blir det foreslått å se nærmere på følgende problemstillinger: 

• Har Lund kommune etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper)? 
• Har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for eierskapsoppfølgingen, herunder 

føringer og rapporteringer mellom kommunestyret og eierrepresentant?  
• Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de formulerte rutiner? 

 
Kontrollutvalget kan før bestilling endre på de foreslåtte problemstillingene dersom det er 
ønskelig.  
 
Slik prosjektet nå foreligger, er det kostnadsberegnet til i alt 150 timer. Da det ikke er avsatt 
nok midler til gjennomføring av dette prosjektet samtidig som det gjennomføres årlig 
forvaltningsrevisjon, blir det foreslått at prosjektet gjennomføres over 2 budsjettår. 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund vedtar å gjennomføre obligatorisk selskapskontroll 
(gjennomgang av eierskapsforvaltningen) i Lund kommune i tråd med det utkastet 
til prosjektmandat som foreligger.  
 

 
SANDNES,  07.08.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

 

 
 
Vedlegg:  
Utkast til prosjektmandat         Tilbake
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24/13 Regnskapsoversikt pr. 31.07.2013, kontroll og 
tilsyn 
 
Arkivsak-dok. 13/00247-5 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 11.09.2013 24/13 
Bakgrunn:  
Som en konsekvens av kontrollutvalgets ansvar for å legge fram årlige budsjettforslag for kontroll 
og tilsyn (egen sak) følger også ansvar for budsjettoppfølging overfor eget budsjett.  
Rapporten baserer seg på mottatte opplysninger fra Lund kommune pr. 31.07.13, (vedlegg), 
revisors tertialrapport pr. 31.07.13 (vedlegg) og sekretariatets regnskap pr. 31.07.2013.  
 
Saksutredning:  
Kommunen rapporter tertialvis, og 2. tertial er pr. 31.08. Revisor rapporterer imidlertid alltid i 
forbindelse med oversending av budsjettforslaget for kommende år, som er pr. 31.07. 
Regnskapsoversikten er derfor satt opp pr. denne datoen. Gjennomsnittlig forbruk pr. 31.07. ligger 
på ca. 58% av budsjettet. For revisor vil det likevel variere i løpet av året, da noen perioder er mer 
arbeidsintensive enn andre. Sekretariatet fakturer et fast beløp i 3 terminer, og skal derfor ligge på 
normalforbruket i forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag. At beløpet er noe høyere denne 
gangen skyldes at regnskapet ikke vil stemme overens med gjennomsnittsforbruket før pr. 2. 
termin, som er 31.08.  
 
På dette tidspunktet vil oversikten fra selskapene (revisor og sekretariat) gi det riktigste bildet av 
forbruket innenfor dette området, da dette viser faktisk forbruk i perioden. Kommunens oversikt 
viser hva som er postert i regnskapet pr. 31.07.2013. Det kan derfor være regninger som ikke er 
postert eller fakturaer som ikke er sendt på rapporteringstidspunktet.  
 
Revisor har ifølge egen rapportering forbrukt ca. 48%, altså under gjennomsnittlig forbruk. 
Sekretariatet ligger på normalforbruket pr. 2. termin (31.08.). 
 
Oversikten fra Lund kommune viser et samlet forbruk på området for kontrollutvalgets utgifter p 
ca. 61%, noe som er omtrent på normalforbruket. Det er kun brukt ca. 37% til kjøp av tjenester 
(revisjon og sekretariat), men det kan som nevnt være fakturaer her som ikke er postert. 
 
Samlet sett er det ingen signaler i regnskapet som tyder på at kontrollutvalgets budsjett for 2013 
ikke skulle være tilstrekkelig. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar regnskapsoversikten pr. 31.07.2013 til orientering. 
 
SANDNES,  09.07.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

Vedlegg:   
Samlet oversikt          Tilbake 
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25/13 Budsjett 2014 - kontrollutvalgets budsjettforslag 
 
Arkivsak-dok. 13/00155-1 
Arkivkode.  151  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 11.09.2013 25/13 
 
 
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. Det foreslås det 
videreføring av forrige års budsjett bortsett fra at reiseutgifter er økt i tråd med regnskapet for 
2012. 
 
Revisors budsjettforslag: 
Kommunen er medeier i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS. 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 øket budsjettet 
noe ved at det er lagt inn en økning i timetallet. Revisor påpeker at budsjettet likevel oppleves 
som stramt. .  
 

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 22. august 2013. 
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Sekretariatet har fått en del ekstra utgifter til pensjon, da en av våre tidligere arbeidstakere nå 
er AFP-pensjonist, noe som merkes i en liten organisasjon. Sekretariatet har likevel klart å 
holde økningen i grunnbeløpet på et akseptabelt nivå. Dette skyldes både ett nytt medlem i 
samarbeidet og bruk av pensjonsfond.  
 
Kommentar til samlet budsjettforslag 
Samlet sett øker bruttobudsjettet fra 2013 til 2014 kun med godt 1%. 
 
Det foreslås et samlet budsjett på kr.557.000,- eks. mva.  for kontroll og tilsyn for 2014. 
 
 
Forslag til  
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

Kontrollutvalget i Lund går inn for en samlet budsjettramme for kontroll og tilsyn 
for 2014 på kr. 557.000,-ekskl.  mva. 
 
 

 
 
 
SANDNES,  09.07.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Samlet budsjettforslag 
 
          Tilbake 
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26/13 Forslag til møteplan for 2014 
 
Arkivsak-dok. 13/00186-6 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 11.09.2013 26/13 
 
 
Bakgrunn 
Med utgangspunkt i møteplan for 2013 har sekretariatet laget et forslag til møteplan for 2014. 
Normalt har kontrollutvalget 4 – 5 møter i året. 
 
Saksutredning 
Som nevnt har kontrollutvalget normalt 4 – 5 møter i året, 2 – 3 om våren og 2 om høsten. 
Møter kan avlyses dersom det er liten saksmengde. Det er òg mulig å ha ekstra møter om det 
er behov. 
 
På møtet i april skal kontrollutvalget behandle årsregnskapet. Dette møtet må derfor tilpasses 
kommunen sin møteplan, da formannskapet i følge forskriftene må kjenne kontrollutvalget sin 
uttale om årsregnskapet før de innstiller til kommunestyret. I møteplanen har vi foreløpig satt 
inn 9. april, men dette kan bli endret når kommunen sin møteplan er vedtatt. Vi vil da gi 
beskjed om dette så snart vi er kjent med møtedatoene.  
 
Møtedag har vært onsdag, og møtetidspunkt er kl. 09.00. Møtedatoer og dager skal tilpasses 
16 andre utvalg, slik at det kan være vanskelig å endre på denne. Dersom utvalget likevel 
foretrekker en annen dag, vil vi strekke oss så langt vi kan for å få dette til. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund vedtar følgende møteplan for 2014: 
 
Dag Dato Tidspunkt Kommentar 
Onsdag 05.03.14 09.00  
Onsdag 09.04.14 09.00 Foreløpig dato 
Onsdag 11.06.14 09.00 Utgår om få saker 
Onsdag 17.09.14 09.00 Eventuelt 27.08.14 
Onsdag 12.11.14 09.00  

 
 
SANDNES,  18.06.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

          Tilbake 
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27/13 Revisors uavhengighetserklæring 2013 
 
Arkivsak-dok. 13/00171-3 
Arkivkode.  026  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 11.09.2013 27/13 
 
 
Bakgrunn 
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig og ellers ved behov gi en skriftlig egenvurdering til 
kontrollutvalget om oppdragsansvarlig revisors uavhengighet (Forskrift om revisjon § 15). 

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.  
 
Revisors erklæring om uavhengighet gis på revisors eget ansvar og skal ikke godkjennes av 
kontrollutvalget, men tas til orientering. 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar revisors uavhengighetserklæring for revisjonsåret 2013 
til orientering. 
 
 

 
SANDNES,  09.07.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Revisors erklæring       Tilbake 
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28/13 Oversikt over status prosjekter og kontroller 
september 2013 
 
Arkivsak-dok. 13/00046-8 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 11.09.2013 28/13 
 
 
Bakgrunn: 
Det legges til hvert møte fram en oversikt over de sakene og prosjektene kontrollutvalget 
arbeider med eller har bestilt fra revisor. Dette er kontrollutvalgets verktøy for å kunne følge 
med i saker som går over flere møter. 
 
Saksutredning: 
Den første tabellen inneholder saker som er bestilt fra revisor/evt. sekretariatet, men som ennå 
ikke er levert til behandling. 
 
Den andre tabellen inneholder oversikt over saker som er behandlet ferdig i kontrollutvalget 
og videresendt kommunestyret, men som venter på oppfølging av kommunestyrets vedtak. 
Dette skjer som regel et godt halvår etter vedtaket i kommunestyret. 
 
Den siste tabellen inneholder saker der også oppfølgingen er behandlet i kontrollutvalget, og 
som dermed anses som ferdigbehandlet. 
 
Til dette møtet foreligger saker ang. bestilling av prosjekter for levering i 2014. 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. september 2013 til orientering. 
 

 
SANDNES,  13.06.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
Vedlegg: 
Statusoversikt 
          Tilbake 
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29/13 Orientering om revisors overordnede strategi for 
revisjonsåret 2013. Behandles for lukkede dører, jfr. KL. 
§ 31.5. 
 
Arkivsak-dok. 13/00171-2 
Arkivkode.  026  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 11.09.2013 29/13 
 
 
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 saken til orientering. 
 

 
 
 
 
SANDNES,  09.07.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
          Tilbake 
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INNLEDNING:


Ragnhild Kjørmo fremmet i forrige formannskapsmøte på vegne av Lund FrP ønske om en 
gjennomgang av innkjøpsavtalen i Lund kommune og en orientering om avtalen kommunen 
har med Innkjøpsassistanse Vest.


FAKTA:


Lov om offentlig anskaffelser ble første gang innført i 1999 med en betydelig innskjerping i 
2006. Lovens formål er beskrevet slik:


§ 1. Formål (Lov om offentlig anskaffelser)
Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest 
mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 
likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik 
at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 


Forskriftene til loven peker bl.a. på at


§ 3-1. Grunnleggende krav for alle anskaffelser (forskrift til loven)
(1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken 
anskaffelsesprosedyre som benyttes. 
(2) Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal 
tilhørighet. 
(3) Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at denne 
forskrift kommer til anvendelse. 
(4) Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av 
leverandører og med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal 
vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt. 
(5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til 
anskaffelsen. 
(6) Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk. 
(7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har 
betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et 
klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. 
(8) Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til 
livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 


Terskelverdiene endres 2. hvert år, og siste endring var 1. juli 2012. Dagens terskelverdier 
er:
•Nasjonal terskelverdi: 
NOK 500 000 eks. mva. for alle typer kontrakter.
•EØS-terskelverdi i klassisk sektor:
Vare- og tjenestekontrakter: MNOK 1,6 eks. mva / MNOK 1,00 eks. mva for statlige 
myndigheter 
Bygge- og anleggsarbeider: MNOK 40,00 eks. mva. 
EØS-terskelverdi i forsyningssektor: 
Vare- og tjenestekontrakter: MNOK 3,2 eks. mva. 
Bygge- og anleggsarbeider: MNOK 40,00 eks. mva. 


Anskaffelser under den nasjonale terskelverdien kan gjennomføres etter de generelle 
kravene i loven og forskriftens del I. Dette innebærer at anskaffelser under den nasjonale 
terskelverdien kan gjennomføres uten kunngjøring på DOFFIN. 







Anskaffelser under ovennevnte EØS-terskelverdier kan foretas etter forskrift om offentlige 
anskaffelser del I og II og må kunngjøres på DOFFIN. Anskaffelser som overskrider EØS-
terskelverdiene, må gjennomføres etter de strengeste reglene i forskriften del III og 
kunngjøres i TED (internasjonal kunngjøring for alle EØS-landene). 


VURDERING


Å foreta innkjøp etter bestemmelsene i Lov om offentlig anskaffelser der beløpet ligger over 


terskelverdien, krever betydelig kompetanse og er ressurskrevende. Lovverket setter strenge 


krav til formaliane. Lund kommune har ikke hatt personer som har hatt den nødvendige 


kompetanse på området og det er heller ikke avsatt ressurser å ivareta denne funksjonen.


Lund kommune ble i 2006 med i et innkjøpssamarbeid med 15 andre kommuner, samt 3 


kommunale selskaper. Arbeidet ledes av Innkjøpsassistanse Vest (IAV) som er et selskap 


som tilbyr sine tjenester og kompetanse på anskaffelser, en kompetanse som de hadde 


opparbeidet ved å bistå private bedrifter på dette området i flere år. Alle deltakere betaler en 


årlig kontingent på 31.250 kr. I tillegg mottar IAV en provisjon fra leverandørene på 


innkjøpene som blir foretatt av kommunene.


Med så mange deltakere er det et stort volum på de varer og tjenester som inngår i 


forespørslene. Lund kommune oppnår den samme prisen på varer og tjenester som de store 


kommunene selv om vi tar ut et langt mindre volum. Det er dokumentert at det er store beløp 


å spare ved å foreta en samlet anskaffelse i forhold til enkeltleveranser. IAV utarbeider etter 


samarbeid med kommunene, nødvendige anbudsdokumenter, foretar utlysing via Doffin-


basen, evaluerer anbudene og gir innstilling til valg av leverandør, et betydelig arbeid. Lund 


kommune kan reserve seg eller ta ut deler av et anbud, men må da på egenhånd foreta en 


full anskaffelsesprosedyre etter bestemmelsene i forskriftene. Kommunen kan ikke ta ut en 


bestemt vare og gi denne til en enkeltleverandør. 


Når produkter skal velges, basers dette på saldoliste siste 12 måneder fra den enkelte 


kommune, produkter med stor verdi og/ eller mye forbruk. I tillegg sendes utkast til 


konkurransegrunnlag og varelinjer på forhånd til kommunene, slik at disse kan komme med 


forslag til endringer eller tilføyelser for å ivareta egen kommunes behov. Videre inviteres alle 


kommunene til brukersamlinger for å diskutere endelig liste og konkurransegrunnlag. På 


disse brukersamlingene deltar innkjøpsansvarlig og relevant fagpersonell fra de kommuner 


som er interessert.


Det er av stor betydning at kommunens egne innkjøpere deltar i disse prosessene slik at 


våre behov blir ivaretatt. Samtidig er det av meget stor betydning at kommunen bruker de 


produktene som inngår i det varesortimentet det er gitt tilbud på og er billigst. 


Det er alltid en utfordring å skifte leverandør, derfor er avtaleperioden oftest 3-5 år. Å tilpasse 


seg til nye produkter, leverandører og rutiner, tar sin tid å innarbeide.


Det er også et etisk dilemma når lokale leverandører mister leveranse til kommunen i en 


konkurransesituasjon. Ønske om å støtte det lokale næringslivet kommer i konflikt med Lov 


om offentlige anskaffelser. Via Doffin-basen har alle imidlertid muligheten til å gi pris på det 


volumet og varesortimentet som er definert i anbudsdokumentene. Det har til nå ikke vært 


praksis å kontakte lokale leverandører når anbudsdokumentene blir lagt ut i basen. 







Kommunen bruker i dag dog et betydelig beløp blant kommunens egne butikker der det ikke 


er krav om anbud. 


Vedlagt følger en oversikt over de fellesavtalene kommunen i dag har via 


innkjøpsfellesskapet. Rådmannen viser også til kommunens innkjøpsreglement. 


INNKJØPSREGLEMENT FOR LUND KOMMUNE


MÅLSETTING


a) Innkjøpene i Lund kommune skal gjennomføres på en slik måte at kommunens interesser 
blir ivaretatt best mulig på kort og lang sikt.


b) Innkjøpsordningen skal være rasjonell og gi en effektiv utnyttelse av kommunens 
ressurser.


Hensikten med retningslinjene er å fastsette Lund kommunes innkjøpspraksis slik at de forskjellige 


virksomheter underlagt kommunen har en felles opptreden overfor leverandøren, og at disse 


behandles på samme måte uavhengig av hvilken etat det er som foretar anskaffelsen.


Videre skal retningslinjene sikre at det blir en reell konkurranse om å oppnå leveranser til kommunen 


og at prinsippet om at konkurranse på like vilkår følges overfor alle interesserte leverandører.


INNKJØPSMETODE


Ethvert kjøp skal, uansett innkjøpsmetode, så langt det er mulig, baseres på konkurranse, og valg av 


produkt/leverandør skal gjøres etter bedriftsøkonomiske vurderinger. Dette reglementet gjelder for 


innkjøp av varer og tjenester som ligger under de til enhver tids terskelverdier som er hjemlet i lov 


om offentlig anskaffelser – for tiden 500.000 kr ekskl. mva. For innkjøp over denne grensen skal 


reglene i lov om offentlig anskaffelser av 15. juni 2001 med tilhørende veileder benyttes. 


OVERSIKT OVER INNKJØPSPROSEDYRER – TERSKELVERDIER (beløp ekskl. moms)


Anskaffelse Prosedyre Kunngjøring Skrive protokoll


Under 100.000 kr Fritt Ikke nødvendig


Inntil 500.000 kr Konkurranse med min. 3 stk. Frivillig Ja- bruk forenklet protokoll


Over 500.000 kr Åpen eller begrenset konkur. Doffin mv. Ja- vanlig protokoll
Forenklet protokoll følger som vedlegg til dette reglementet.


RAMMEAVTALER


Lund kommune har med hjelp av Innkjøpsassistanse Vest (IAV) og i samarbeid med 12 andre 


kommuner i Rogaland, inngått sektorovergripende rammeavtaler med leverandører på følgende 


områder:


 Fritt skolemateriell


 Kontor- og datarekvisita


 Renholdsutstyr og –midler


 Medisinsk utstyr 


 Matvarer sykeheimen
Rammeavtalene muliggjør lavere priser over tid og etatene er pålagt å følge reglene i 


innkjøpsavtalene. Sektorovergripende rammeavtaler avgjøres av rådmannen.







Innkjøpsassistanse Vest (IAV) har framforhandlet priser på andre varer og tjenester som kan benyttes 


i Lund kommune. Det er derfor av stor betydning at mulighetene undersøkes ved større anbud.


SKATTEATTEST


Ved anbud på tjenester som har en verdi over 100.000 kr, skal tilbyder på forhånd levere skatteattest 


som sikrer at utøver/leverandør er lovlig registrert i momsregisteret, og at vedkommende ikke har 


utestående fordringer til det offentlige. Dersom leverandøren er lokal, kan skatteoppkreveren på 


økonomikontoret kontaktes.


LEVERANDØR


Levering av varer og tjenester skal nesten uten unntak skje fra leverandører som er momsregistrert. 


Dersom det er tvil om slik levering kan skje, skal økonomisjefen på forhånd godkjenne dette. Utgifter 


(godtgjørelse) til enkeltpersoner som ikke er registrert, skal føres via kommunens lønnssystem og 


innberettes på vanlig måte som lønnsmottaker.


ETISKE RETNINGSLINJER


Enhver som foretar innkjøp på Lund kommunes vegne skal opptre på en slik måte at det ikke kan 


skapes tvil om vedkommendes integritet og handling i forhold til korrupsjon. Dersom det er tvil om 


integriteten, skal innkjøpet godkjennes av overordnet leder.  


Lund kommunes ansatte skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot – eller legge til rette for å 


motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som 


er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke deres tjenestehandlinger.


Lund kommunes ansatte må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget 


fordel. Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandlinger.








Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 


 


  
Postboks 120 


4491 Kvinesdal 


Bankkonto:  


3080 32 25660 


Organisasjonsnr.: 


988 798 185 


 


 


Eierkommuner: 


 


Ansatte: 


Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 


Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 


Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 


Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 


Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 


 


Daglig leder Kjell Ivar Hommen 


Telefon: 38 35 14 09 


Mobiltelefon: 97 51 02 98 


E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 


Saksbehandler Willy Gill 


Telefon 38 35 52 77 


Mobiltelefon 90 95 62 46 


E-post: willy.gill@asekretariat.no 


 


 


UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 


 


KVINESDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 


 


Fredag 30.08.2013 


 


 


 


SAK 08/13 BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL 
 


Enstemmig vedtak: 


 


Kontrollutvalget vil be Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS om å 


gjennomføre selskapskontroll i IRS Miljø IKS.  


Det legges til grunn at de andre eierkommunene også gjør vedtak om 


selskapskontroll i selskapet. 


 


 


Saksfremstilling:    Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 


 


SAK 08/13 BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL 


 


 


Bakgrunn for saken: 


I Plan for selskapskontroll for Kvinesdal kommune er gjennomføring av selskapskontroll i 


selskapet IRS Miljø IKS prioritert som 1. prioritet. 


 


Selskapet har kommunene Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Lund som eiere. 


 


Selskapet skal sikre at kommunen gjennomfører sitt samfunnsansvar innen renovasjon overfor 


den enkelte av innbyggerne i sine eierkommuner. Kvinesdal kommune har en eierandel på 


24,7 % i selskapet. 


Formålet med selskapskontrollen er å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser 


fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold 


til aktuelle lover og regler. 


 







Agder Sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 


 


2 


Det legges til grunn at alle eierkommunene gjør vedtak om selskapskontroll. Sirdal og 


Flekkefjord har gjort vedtak om selskapskontroll i IRS Miljø IKS. Signalene fra Lund er også 


positive til denne kontrollen. 


 Normalt sett vil kostnadene fordeles etter eierandelen i selskapet. 


 


Forslag til vedtak: 


Kontrollutvalget vil be Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS om å gjennomføre 


selskapskontroll i IRS Miljø IKS.  


 


 


Rett utskrift:   Utskrift sendt til:       


Kjell Ivar Hommen  Lund kontrollutvalg 


Utvalgssekretær  v/ Rogaland kontrollutvalgssekretariat  








 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


  
Utarbeidet dato/sign.: 


Skv 21.08 
År: 


 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


27.08.2013/BEM 
Side:  


1 av 2 


Sak:  


Serviceundersøkelse i Lund kommune  


Bakgrunn 
Rogaland Revisjon ble i kontrollutvalgsmøte den 12. juni bedt om å utarbeide et mandatforslag 


vedrørende service i Lund kommune. Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalget har mottatt 


påstander fra innbyggerne som tyder på at enkelte er misfornøyde med hvordan de blir møtt og 


behandlet av kommunens ansatte. 


 


Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad dette er representativt for hvordan brukere 


flest opplever kommunen.  


 


Formål 
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan kommunalt ansatte i Lund møter sine brukere. 


Dette gjøres ved å gjennomføre en spørreundersøkelse for å måle brukernes tilfredshet med den 


servicen som ytes.  


 


Problemstillinger 
Hovedproblemstillingen i prosjektet er: 


 I hvilken grad er brukerne fornøyde med servicen som ytes i Lund kommune? 


 


Aktuelle underproblemstillinger i undersøkelsen. Hvor fornøyd/misfornøyd er du med (skala 1 til 6): 


 De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene  


 De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp 


 De ansattes evne til å finne gode løsninger for deg (brukeren) 


 De ansattes evne til å gripe tak i problemer 


 De ansattes evne til å møte dine behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige 


 De ansatte behandler deg (brukeren) med respekt 


 De ansattes evne til å være imøtekommende 


 De ansattes evne til å lytte 


 De ansattes evne til å se problemer fra din synsvinkel 


 De ansattes evne til å forklare beslutninger 


 De ansattes evne til å gi veiledning og råd 


 Hjelpen du fikk 


 Hvor raskt du fikk hjelpen 


 Informasjonen du har fått 


 Ventetid på telefonen 


 Ventetid ved oppmøte 


 Ventetid på brev/epost 


 Alt i alt, hvor fornøyd er du med servicen i Lund kommune? 


 Kommentarer 


 


Spørsmålene er basert på direktorat for forvaltning og IKTs innbyggerundersøkelser, og er bare 


forslag til hva som vil være aktuelt å ta med i en spørreundersøkelse. Den endelige utformingen av 


spørreundersøkelsen vil bli foretatt underveis i prosjektet. Det vil være naturlig å stille spørsmål om 
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Serviceundersøkelse i Lund kommune  


hvilke tjenester brukerne mottar (skole, pleie og omsorg, teknisk), slik at det vil være mulig å skille 


de sektorvise svarene. Dette gir mulighet for sammenligning mellom sektorene. 


 
Revisjonskriterier 
Aktuelle kilder til revisjonskriterier: 


 


 Kommunens mål/standard for kommunal service (hvis dette finnes) 


 Evt. andre standarder for kommunal service (KS, eller lignende) 


 Sammenligninger mellom sektorene, dvs. hvem kommer best/dårligst ut  


 


Revisjonskriteriene vil bli utviklet underveis i prosjektet. 


 


Metodevalg  
Hovedgrepet i dette prosjektet er å gjennomføre en brukerundersøkelse. I prosjektet tas de sikte på å 


gjennomføre en elektronisk spørreundersøkelse. Fordelen med dette er at undersøkelsen er enkel og 


kostnadsfri og distribuere, og at analysen kan gjøres forholdsvis raskt. Dette fordrer at epostadressene 


finnes nokså enkelt tilgjengelig i kommunens fagsystemer etc.  


 


Ulempen med en elektronisk undersøkelse er at en ikke når de som ikke har epostadresse, eller de 


kommunen ikke har registrert epostadressen til. Det kan også tenkes at de ulike tjenesteområdene 


lagrer brukernes epostadresser i varierende grad. Dette er utfordringer som en i prosjektet eventuelt 


må håndtere etter hvert. Sannsynligvis vil de fleste brukerne stå oppført med epostadresser. 


 


Et alternativ til en elektronisk undersøkelse er en brevundersøkelse. Dette vil Rogaland Revisjon ikke 


anbefale. Grunnen til dette er at en slik undersøkelse vil være nokså ressurskrevende, både mht. 


kostnader med distribusjon og høyt tidsbruk i forbindelse med punching og analyse. Det er lite trolig 


at et slikt prosjekt vil kunne la seg gjennomføre innenfor timerammen, og en budsjettsprekk vil være 


overhengende.   


 


En serviceundersøkelse vil både rettes mot primærbrukere og pårørende. I sektorer som helse- og 


omsorg, barnehage og skole vil det være naturlig å spørre pårørende/foresatte, mens det vil være 


naturlig å spørre primærbrukerne av plan-, næring- og miljøtjenester.  


 


I tillegg til en brukerundersøkelse vil det være aktuelt med en innledende intervjurunde med et utvalg 


nøkkelrepresentanter for kommunen i prosjektets startfase. Dokumentanalyse vil også være aktuelt. 


 


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


forutsettes et tett samarbeid med representanter for kommunen.  


Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering er ca. 130 timer.  
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Prosjektmandat - Eierskapsforvaltning 


Bakgrunn 
Fra 1. juli 2004 er kommunene blitt pålagt å utføre selskapskontroll av egne selskaper jf. kommunelovens § 


77.5. Bestillerfunksjonen er i loven lagt til kontrollutvalget i kommunene. Ifølge regelverket består selskaps-


kontrollen av to elementer: obligatorisk eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon som er valgfri. Dette man-


datet tar for seg den obligatoriske eierskapskontrollen.  


 


Kommunen utarbeider eierskapsmelding med overordnede eierstrategier og generelle rutiner for eiersty-


ringen. Eierskapsmeldingen rulleres hvert år. Den undergis en bred politisk behandling i hver ny valgperiode. 


Felles eierstrategier (med andre kommuner) for enkelte selskaper har blitt behandlet når dette har vært 


aktuelt. Rutinen er ellers at årsrapporter og årsregnskaper for selskapene legges fram for kommunestyret. 


 


Eierstyring innebærer at eier av selskap fokuserer på rollen som (offentlig) eier, og betydningen av å utøve 


en aktiv og langsiktig eierstrategi. Ved å sette klare mål for hensikten med eierskapet, gis styret tydelige sty-


ringssignaler. Aktiv og langsiktig eierstyring, med klart uttrykte forventninger om resultatoppnåelse og ambi-


sjoner, krever at kommunen har definerte prinsipper for godt eierskap. 


 


Formål 
Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan Lund kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og 


om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er 


forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk.  


 


Problemstillinger 
Med bakgrunn i formålet med kontrollen, er det formulert følgende problemstillinger: 


 Har Lund kommune etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper)? 


 Har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for eierskapsoppfølgingen, herunder føringer og rap-


porteringer mellom kommunestyre og eierrepresentant? 


 Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte rutiner? 


 


Kontrollkriterier 
Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bruker for å vurdere funne-


ne i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det 


reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak.  


 


Ved denne selskapskontrollen tas det utgangspunkt i følgende kilder: 


 Kommunens saker og vedtak om eierskap og eierstrategier, herunder 


o Kommunens eierskapsmelding 


o Eierstrategier for det enkelte selskap (i den grad dette er utarbeidet) 
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Prosjektmandat - Eierskapsforvaltning 


o Regler for kommunestyrets eierskapsoppfølging (selskaper, eierrepresentanter mv) 


 KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper 


 


Metodevalg 
Metodisk vil vi benytte intervjuer, samt gjennomgang av dokumenter og vedtak. Det ses på kommunens 


eierskapsmelding, overordnede eierstrategier og generelle rutiner for eierstyringen. Intervjuer vil foretas av 


kommunens administrative ledelse. De enkelte eierrepresentanter kontaktes ved spørreskjema. Det er også 


aktuelt å intervjue sentrale eierrepresentanter. 


Eierstrategier for det enkelte selskap (i den grad dette er utarbeidet) vil ellers som regel være en felles eier-


strategi utformet av eierkommunene i fellesskap. Lund er ikke eneeier i noe selskap. 


  


Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover enn kom-


muneloven (KL) samt interkommunalt samarbeid etter KL kapittel 5 og som er egne rettssubjekt. Inkludert er 


dermed aksjeselskaper (AS) og interkommunale selskaper (IKS). Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er 


f.eks. kommunale foretak (KF) organisert etter KL kapittel 11 eller interkommunalt samarbeid etter KL kapit-


tel 5 og som ikke er eget rettssubjekt. Heller ikke stiftelser omfattes av regelverket om selskapskontroll. Vi vil 


imidlertid omtale alle selskapsformer og se om kommunen har vedtektsført muligheter for innsyn i stiftelser.  


 


Omfang 
Selskapskontrollen vil bli gjennomført  under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon og selskapskon-


troll Bernt Mæland og revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad. Samlet tidsanslag til planlegging, kartlegging, ana-


lyser og rapportering er 150 timer. 


 


Vedlegg (oversikt over Lund sine eierskap) 
Det tas her med alle typer selskaper. Lund har ingen kommunale foretak. Oversikten har ikke med selskaper 


som kommunen måtte eie som en del av sin finansforvaltning (kortsiktige aksjeplasseringer).  


 


 Lyse Energi A/S 


 Uninor AS 


 Lund helse og miljø AS 


 Lund Utleiebolig AS 


 Lund Næringshage AS 


 Magma Geopark AS 


 


 Dalane Energi IKS 


 Rogaland Revisjon IKS 


 Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS 


 IRS Miljø IKS 


 


 Stiftelsen Hammeren barnehage 


 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 Dalanerådet 


 Dalane barnevern 


 Dalane folkemuseum 


 Opplæringskontoret i Dalane 


 


 KLP 


 Dalane friluftsråd 


 Vinterlandbruksskulen 


 Visit Dalane og Nordsjøvegen 


 Klokkergården på Helleland 


 Landbrukssenteret på Helleland 


 


 








  Side 1 av 1 


Budsjettforslag 2014 - kontroll og tilsyn 
 
Lund kommune, kontrollutvalget 


 
 


 Tjeneste  111  
 


    
        


    
Vedtatt  


Kommunest. 
Kontrollutv.  
forslag 2013 Regnskap 2012 Budsjettforslag 


Art    2013 
 


  2014   
1081 Godtgj. folkevalgte  60 000 60 000 49 549 60 000 
1099 Arbeidsgiveravgift  9 000 9 000 6 986 9 000 
 Lønn  69 000 69 000 56 536 69 000 
1100 Kontormateriell   


 
2 654  


1115 Matvarer  
 


900  
1140 Annonser, reklame, informasjon  


  
 


 1150 Opplæring, kurs  20 000 20 000 10 600 20 000 
1160 Utgifter og godtj. for reiser, diett bil o l 2 500 2 500 4 310 3 000 
1170 Transportutgifter, drift egne transportmidler 2 500 2 500 7 444 8 000 
1195              Avg. Gebyrer lisenser o.l. (Kontingenter) 3 000 3 000  2 000 
 Kjøp av varer/tjen.  28 000 28 000 25 908 33 000 
 Sum kontrollutvalgets utgifter 97 000 97 000    82 444 102 000 
       
 Kjøp av revisjonstjenester 285 000 285 000 


  
328 000 


  Kjøp av sekretariatstjenester 99 000 99 000 
  


103 000 
 Kjøp av andre tjenester 69 000 69 000  24 000 
1375 Kjøp fra IKS og § 27-selskaper 453 000 453 000 410 558 455 000 
1429 Moms 


 
  


 Sum driftsutgifter  
  


  
1729 Komp. Moms, påløpt i driftsregnskapet 


  
   


        
 Nettobudsjett          


 
550 000 550 000 493 002 557 000 


 





		Vedtatt  Kommunest.

		Art






Fra: Rolv Lende
Til: Olsen, Wencke Sissel
Kopi: Trond A Skjæveland; Tor Inge Moi
Emne: SV: Lovpålagt oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon
Dato: 25. april 2013 12:28:37


Følgende tilbakemelding gis:
 


·         Vedr. budsjettprosess: Stort sett samme prosess ble brukt høsten 2012 som tidligere år.
Prosessen ble startet opp i ledergruppen 4.09.12 med frist til kommunalsjefene med å
komme med ønsker/endringer til 18.09.12, var igjen tema i ledermøte 3.10.12 og
17.10.12 (hele dagen). 22.10.12 la rådmannen fram forslag til økonomiplan i åpent
møte om kvelden med påfølgende arbeidsmøte ledergruppen/formannskapet 23. og
24. 10.12. Deretter ble saken behandlet i hovedutvalg, formannskap før endelig vedtak
i kommunestyret 6.12.12. Det er kommunalsjefen som har ansvar for å involvere
mellomlederne – noe rådmannen forutsetter blir gjort. I økonomiplandokumentet
framgår alle kommunalsjefers ønske om driftsmidler utover rammen som rådmannens
fellesforslag la opp til. Kom.sjef HO argumenterte for økt driftsramme med 5.8 mill kr
hvorav 1,5 mill kr til økt ramme for sjukeheimen, 0,7 mill kr til hjemmetjenesten og 0,3
mill kr til Haukland bofellesskap. Resultatet ble at HO slapp en budsjettert nedskjæring
med 0,5 mill kr og de ble styrket i tillegg med 0,2 mill kr. Vider slapp de nedskjæring (ca
1 %) for å ta sin andel av økt drift ny flerbrukshall slik det var forutsatt i forrige
økonomiplan..


·         Det er ikke fremmet noen sak for kommunestyret vedr avklaring av servicenivået innen
HO. Hovedutvalget har hele tiden vært opptatt av å tilpasse driften etter oppsatte
budsjett. Kommunalsjefen for HO argumenterte med får få ressurser til HO i
budsjettprosessen – se ovenfor.


·         Rådmannens ledergruppe foretar i første ledermøte hver måned en gjennomgang av
regnskapet hvor kommentar fra hver enkelt kommunalsjef blir referert.


·         En periodisering fullt ut mener vi er umulig. Inneværende år legges det om til ny turnus
med virkning i fra 8.04.13. Vi er usikre på hvordan det slår ut. Til stadig får vi meldinger
om at det interkommunale barnevernet har satt i gang kostbare tiltak – noe som er
umulig å periodisere. Lønnsutgiftene til sjukeheimen, hjemmetjenesten og
bofellesskapet er nå periodisert i egne rapporter.


 
Hilsen
 
Rolv Lende
rådmann
 


Fra: Wencke.Sissel.Olsen@sandnes.kommune.no
[mailto:Wencke.Sissel.Olsen@sandnes.kommune.no] 
Sendt: 19. april 2013 14:23
Til: postmottak
Kopi: Rolv Lende; Trond A Skjæveland
Emne: Lovpålagt oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon
 
Til Lund kommune
 
Kommunestyret i Lund behandlet denne rapporten på møte den 27.09.2012, der det
ble fattet følgende
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Vedtak:


·         Kommunestyret i Lund tar den framlagte rapporten ”Økonomistyring og
internkontroll i Helse og Omsorg” (HO) til etterretning.


·         Kommunestyret vil anmode om at budsjettprosessen starter tidligere og i
større grad involverer og ansvarliggjør ledere med budsjettansvar.


·         Kommunestyret bør avklare servicenivået på HO-tjenesten opp mot
tilgjengelige budsjettmidler.


·         Kommunestyret merker seg anbefalingene til kommunen i rapporten, der
revisor påpeker følgende


o    Kommunen bør foreta månedlige budsjettkontroller i rådmannens
o    ledergruppe
o    Kommunen bør vurdere om regnskapene fullt ut skal periodiseres ved
o    budsjettkontrollen


 
Tilleggsforslag fra K. Erfjord som er protokollert vedtatt:
Kommunestyret forutsetter at anbefalingene blir fulgt opp av administrasjonen.
 
Kontrollutvalget tar sikte på å følge opp kommunestyrets vedtak på møte i juni. Vi ber
derfor om tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp innen 30. mai 2013.
 
 
Vennlig hilsen
Wencke S. Olsen, daglig leder
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS
Telefon 51 33 65 92/mobil 988 06 776
 
 



http://rks.arkivplan.no/
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KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE 
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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 
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Til kontrollutvalget i Lund kommune  


 


Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet overfor Lund kom-


mune 


Lov- og forskriftskrav 


I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for 


kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jam-


før merknader til nevnte bestemmelse. 


I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, 


avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet 


og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revi-


sorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 


Følgende fremgår av kommuneloven § 79: 


Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 


kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående 


har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at 


dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes 


a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende 


forhold, 


b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefel-


ler eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 


c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som 


nevnt under bokstav a). 


Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 


revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor 


i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører 


ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 


Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13. 


 Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fyl-


keskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved 


siden av revisoroppdraget.  


 Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 


fylkeskommunen deltar i.  


 Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at 


vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller 


på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.  
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I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften 


§ 14: 


 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 


eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 


 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommu-


nens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 


 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 


skattesaker etter domstolloven. 


 


Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 


 


Pkt 1: Ansettelsesfor-


hold 


Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Rogaland 


Revisjon IKS. 


Rogaland Revisjon IKS har avtale med Cicel T. Aarrestad, enkeltmannsfore-


tak, org. nr. 962493785, som reviderer oppdrag etter revisorloven hvor IKS-et 


ikke kan ha oppdraget. Selskapet leier ansatte i Rogaland Revisjon IKS iht. 


egen avtale, slik at ansatte kan få relevant praksis og dermed sin autorisasjon.  


Pkt 2: Medlem i sty-


rende organer 


Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Lund 


kommune deltar i. 


Pkt 3: Delta eller in-


neha funksjoner i an-


nen virksomhet, som 


kan føre til interesse-


konflikt eller svekket 


tillit 


Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som 


kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 


Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har slik tilknytning til Lund kommune 


at det har betydning for uavhengighet og objektivitet. 


Pkt 5: Rådgivnings- 


eller andre tjenester 


som er egnet til å på-


virke revisors habili-


tet 


Før slike tjenester utføres, foretas det en vurdering av rådgivningens eller tje-


nestens art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vur-


deringen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med 


bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt 


tilfelle må vurderes særskilt. 


 


Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiled-


ning og bistand, og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må 


skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revi-


sjons- og kontrollvurderinger.  


Undertegnede har ikke ytt rådgivnings- eller andre tjenester overfor Lund 


kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
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Pkt 6: Tjenester under 


kommunens egne 


ledelses- og kontroll-


oppgaver 


Undertegnede har ikke ytt tjenester overfor Lund kommune som hører inn un-


der kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 


Pkt 7: Opptre som 


fullmektig for den 


revisjonspliktige 


Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Lund kommune. 


Pkt 8: Andre særegne 


forhold 


Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 


tilliten til uavhengighet og objektivitet. 


 


 


Stavanger, 20.08.2013 


 


Rogaland Revisjon IKS 


 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 


 


 








  Side 1 av 1 


Lund kommune 
 


 
Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. september 2013. 


 
 


Vedtatte prosjekter under arbeid: 
 


 
Andre saker: 


 
Sak/prosjekt Behandlet Status Merknader 
Overordnet analyse 15.06.2011 behandlet Beregnet 30-40 t 
     
 


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


 
 


 
 
 
 


Forvaltningsrevisjonsprosjekter  Vedtatt 
igangsatt 


Estimert 
timeforbruk 


Status Forventet 
ferdigstilt 


Vedlikehold 15.11.2010 200 t Tidl. utsatt – vedtatt ny 
igangsettelse 12.09.12 


2013 


Serviceundersøkelser   Til bestilling  
Selskapskontroller     
IRS Miljø IKS    Til bestilling  
Eierskapskontroll av Lund 
kommune 


  Til bestilling  


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 


Til 
Behandl. 


Attraktiv arbeidsgiver 
(arbeidsg.politikk) 


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


Ny 
oppfølging 


              
Selskapskontroller       
Interkommunalt arkiv 
IKS 


2011 26.02.2013 Kr. 6.000,-  Behanldet i 
KST 


Høst 2013/ 
vinter 14 


              








Skatteetaten 


Lund kommune v/Rådmann 
Moiveien 9 
4460MOI 


Saksbehandler 
Åshild Økland 


Telefon 
55 57 84 51 


Vedrørende besøk ved Lund kommune den 09.04.2013 


Viser til hyggelig besøk den 9. april2013. 


Deres dato 


Deres referanse 


Vår dato 
30.5.2013 


Vår referanse 
2012/158622 


Vårt besøk bygget på "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av 
skatteoppkreverne" av 15.11.2011 som gjelder skattekontorenes faglige styring og oppfølging 
av skatteoppkreverkontorenes oppgaver knyttet til føring av skatteregnskapet, innfordring og 
arbeidsgiverkontroll, samt Skatteoppkreverinstruksen av 8. januar 2009, som gjelder for 
utførelsen av de oppgavene den kommunale skatteoppkreveren er pålagt i lov 17. juni 2005 nr. 
67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. 


Agendaen for styringsbesøket var: 


Samarbeid om arbeidsgiverkontroll i Rogalandsregionen 
Resultatoppnåelse 
Pålegg og anbefalinger fra regional kontrollenhet 


Etter mange år med manglende resultatoppnåelse på arbeidsgiverkontrollområdet har Skatt 
vest fokus på hvordan kommunene tenker dette skal løses og hvordan Lund kommune stiller 
seg til et mulig samarbeid med Stavanger kemnerkontor. 


Arbeidsgiverkontroll 


Skatteoppkreverne har i oppgave å kontrollere at arbeidsgiverne utfører pliktene de er pålagte 
etter ligningsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven på skatte- og avgiftsområdet jf. 
skattebetalingsloven § 5-13. 


Skatteoppkreveren skal se til at kontoret til enhver tid har tilstrekkelig ressurser og 
kompetanse, og er organisert slik at oppgavene i skatteoppkreverinstruksen § 2-1 nr l kan 
utføres på en forsvarlig, hensiktsmessig og rasjonell måte. 


Erfaringen gjennom de senere år er at mange skatteoppkrevere har hatt store problem med å 
levere forventet antall kontroller. Der det har vært gjeimomført kontroll, har kontrollutplukk i 
den enkelte sak ofte medført ingen, eller lav avdekking. Lavt kontrollomfang og lave 


Postadresse 
Skatt vest 
Njøsavegen 2 
6863 Leikanger 


skattvest@s katteetaten. no 


Besøksadresse Sentralbord 
Se www.skatteetaten.no 800 80 000 
eller ring gratis 800 BO OQO 


Org. nr: : 991733108 Telefaks 
51 91 73 01 







avdekkinger underbygger tydelig at kontrollaktiviteten ikke er forsvarlig ivaretatt i 
kommunen. 


Skatt vest har god dialog med kommunene og vi har sett stor vilje til å ivareta denne 
oppgaven. Til tross for dette har ikke Rogalandskommunene klart å løse oppgaven 
tilfredsstillende. Vi registrerer at det ikke bare har vært kommuneøkonomien som har lagt 
begrensninger for skatteoppkreverne, utfordringene har i stor utstrekning vært vansker med 
å rekruttere og beholde kontrollører. 


Slik vi ser det er kontrolloppgaven så krevende at det utvilsomt krever faglige dyktige 
. medarbeidere som har den nødvendige erfaring og selvtillit. Å skape slike medarbeidere 
fordrer ofte en arbeidsplass som fremstår som attraktiv og som har et godt og solid fagmiljø. 
Et lite kontrollmiljø med en eller få medarbeidere vil sjelden eller aldri kunne oppnå en slik 
status og ei heller den nødvendige stabilitet. 


Etter møte med skatteoppkreverne i Rogalandsregionen og Skatt vest i september 2012, har 
det vært dialog mellom Stavanger kemnerkontor og aktuelle kommuner for å se om det var 
mulig å få til en felles ordning for arbeidsgiverkontrollen i Rogaland. Den 15.03.2013 ble det 
avholdt møte ved Stavanger kemnerkontor, der en kontrollordning organisert til 
kontrollseksjonen ved Stavanger kemnerkontor ble fremlagt som forslag. 


Dette forslaget baseres på en ordning som i sin helhet organiseres til kemnerkontoret og 
ansettelsene skjer gjennom Stavanger kommune. Kostnadene ved ordningen vil fordeles på 
deltakerkommunene etter en kostnadsnøkkel som er fremlagt i skisse utstedt fra 
kemnerkontoret til aktuelle kommuner. 


For at en eventuell ordning skal kunne komme i stand, må adresserte kommuner beslutte så 
snart som mulig om de ønsker å tilslutte seg ordningen. 


Etter de vedvarende problemene i Rogaland vil Skatt vest sterkt anbefale kommunene i 
Rogaland å etablere den omtalte kontrollordningen. Målet bør være å komme frem til en 
styrings- og oppgaveløsning som er effektiv og som fremmer god kvalitet og gode resultater i 
regionen. 


Resultatoppnåelse 


Skattedirektoratet fastsetter resultatkravene for inneværende år i dialog med Skatt vest på 
regionnivå. Skatt vest - Styring og oppfølging - fastsetter resultatkravene for inneværende år 
i dialog med hver enkelt kommune på kommunenivå. 


Som grunnlag for resultatfastsettingen med Lund kommune har vi først og fremst lagt til 
grunn resultatkravet som er satt for regionen, i tillegg til tidligere års resultater for 
kommunen og skatteoppkrevers tilbakemelding. 
For restskatt - person, har vi også beregnet forventet resultat ved hjelp av statistiske 
variabler. 


For Lund kommune var resultatene: 







Jnnfordret Totalt innbetalt Totalt innbetalt Totalt innbetalt Totalt innbetalt 
Restskatt av krav Restskatt av sum Arbeidsgiveravgift Forskuddstrekk Forskuddsskatt 


År til innfordring i % krav i% av sum krav i % av sum krav i % av sum krav i % 


2010 81,12 96,68 99,93 99,96 99,16 


2011 77,12 95,31 100,00 100,00 99,99 


2012 94,03 99,23 99,97 99,98 100,00 


Resultatene er hovedsaklig bedre enn resultatkravene som er fastsatt for kommunen alle 
årene, og bedre enn gjennomsnittlig resultat i regionen. 


Pålegg og anbefalinger fra regional kontrolleining. 


Skatt vest v/Regional kontrolleining utfører sine oppgaver på vegne av Riksrevisjonen. 
Enheten har ansvar for kontroll av skatteoppkrevernes utførelse av skatteregnskapet, 
innkrevingsarbeidet, arbeidsgiverkontrollen og internkontrollen, herunder at skatteoppkrever 
har tilstrekkelige ressurser og arbeidsdeling. 


Regional kontrollenhets kontroll bygger på Instrulrs for skattekontorenes kontroll av 
skatteoppkreverkontorene, fastsatt av Skattedirektoratet l. februar 2011. 


Denne instruksens formål er å sikre at det gjennomføres kontrollaktivitet som avklarer om 
den faglige utførelsen av oppgavene ved skatteoppkreverkontoret følger lover, forskrifter, 
instrulrser og regelverk for øvrig. Instruksen skal også sikre at skatteoppkreverne gis pålegg 
der den faglige utførelsen ikke er tilfredsstillende, og at pålegg og anbefalinger følges opp. 


I henhold til rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Lund kommune 2012 
ble det i møtet tatt opp følgende pålegg og anbefalinger: 


Pålegg 


Følgende pålegg ble gitt av Regional kontrolleining i stedlig kontroll av 
skatteoppkreverfunksjonen i Lund kommune 2012 og ble utførlig diskutert i møte 9. april 
2013. 


Arbeidsgiverkontrollen 
Regional kontrolleining gjennomførte i 2012 en egen stedlig kontroll av 
skatteoppkreverfunksjonen på arbeidsgiverkontrollområdet. Skatteoppkrever fikk her mange 
pålegg og anbefalinger. Kontrollen ble gjennomført før nåværende skatteoppkrever hadde 
kommet igang med å avholde arbeidsgiverkontroller. 


Betalingsordninger 
Skatteoppkrever må for ettertiden sørge for at det i alle saker knyttet til foreligger skrfitlig 
søknad fra skattyter og at det blir laget saksutredelse der alle vilkårene blir vurdert før avtale 
blir inngått eller avslått. Søknaden kan i realiteten opptas pr. telefon, men skyldner bør da 
møte på kontoret for å underskrive avtalen. Regional kontrolleining gjør oppmerksom på at 







dette punktet ble tatt opp ved revisjons besøket i mai 2009 og desember 2010. I svarbrevene 
gikk det fram at kontoret heretter ville holde seg til daværende SKD-melding nr. 2/2008, noe 
som ikke er blitt fulgt opp. 


Anbefalinger 


Følgende anbefalinger er gitt av Regional kontrolleining i stedlig kontroll av 
skatteoppkreverfunksjonen i Lund kommune 2012, men ble kun kort nevnt i møte 9. april 
2013. 


U identifiserte/u plasserte innbetalinger- oppfølging u plasserte 
Regional kontrolleining anbefaler at kontoret tar kontakt med Sentralskattekontoret for 
utenlandsaker i Stavanger sin avdeling for "adresseforespørsler" for å prøve å finne adresse til 
de personene som står med større tilgodebeløp i regnskapet. 


Manuell endring bankkonto 
Ved gjennomgang av de manuelle endringene var det eksempl på at dokumentasjon av den 
nye konto ikke var tilfredstillende dokumentert. 


Midlertidig unntak for innkreving 
I det fleste tilfeller er det gitt gode og tilfredstillende opplysninger som tilsier at midlertidig 
unntak for innkreving skal innvilges. Reginal kontrolleining kom over tilfelle der det ikke var 
gitt noen opplysninger til den inngåtte avtalen om midlertidig unntak for innfordring. 


Rutine beskrivelser 
Oppdaterte rutinebeskrivelser ble opplyst å være under utarbeidelse. 


Manuelle bilag/betalingsavtaler 
Det ble foretatt gjennomgang av de forskjellige mappene og bilagsseriene. Her var generelt 
god orden. Regional kontrolleining savner imidlertid ordenstruktur på betalingsavtaler og vil 
anbefale skatteoppkrever å oppbevare betalingsavtaler i egen mappe/evt. i mappe, med 
skille ark. 


Arbeidsgiverkontrollen 
Utført kontroll i 201l(i %) er 0,0. Skatteoppkrever opplyste at målkravet på 5% for 2012 ikke 
ville kunne bli oppnådd, men at skatteoppkrever tok sikte på å få tatt 3 kontroller høsten 
2012. Ut fra antall arbeidsgivere vil det utgjøre 3,2 %. 


Skatteoppkrever opplyste i møtet at de fleste pålegg og anbefalinger var etterkommet. 


Tilbakemelding på brevet. 


Vi ber om skriftlig tilbakemelding på de tiltak kommunen og skatteoppkreveren vil iverksette 
for å sikre at arbeidsgiverkontrolloppgaven blir forsvarlig ivaretatt fremover. Dette vil omfatte 
sikring av tilstekkelig kontrollkompetanse (kvalitet) og produksjonskapasitet (jf. målkravet) 


Vi ber samtidig om en tilbakemelding på hvorvidt skatteoppkreveren vil gå i videre dialog 
med Stavanger kemnerkontor med det formål å bli tilsluttet Midt-Rogaland 
arbeidsgiverkontroll. 







Tilbakemelding imøtesees innen 28. juni 2013. 


Vi takker for hyggelig møte og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i tiden fremover 


/'ltA.l!W/1, ~ 
Solveig kaar 
Seksjo sjef 
Innkreving 
Skatt vest 


Kopi til: Skatteoppkrever og Kontrollutvalg 


~~~~~ 
underdirektør 







tTJ Lund kommune v «Soa_Navm> 


Skatteetaten 
Njøsvegen 2 


6863 LEIKANGER 


Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: 


Tor Inge Moi 
Tlf.: 51 40 47 07 


2012/158622 13/5378 FE-211, Tl-&58 06.06.2013 


E-post toringe@lund.kommune.no 


Vedrørende besøk ved Lund kommune den 09.04.13. 


Rådmannen er svært tilfreds med at resultatene for innbetaling av restskatt i Lund kommune 
er over gjennomsnittet for regionen. Dette viser at Lund har betalingsvillige innbyggere og at 
skatteinnkreveren gjør en god jobb. 


De pålegg og anbefalinger som framkommer i brevet fra skatteetaten er tatt til etterretning og 
vil bli gjennomført. 


Når det gjelder arbeidsgiverkontrollen er Lund kommune i utgangspunktet positiv til å inngå 
et samarbeid med Stavanger kemnerkontor. Imidlertid har ikke kommunen for øyeblikket 
ledige midler til å stille til disposisjon da kontrollfunksjonen i Lund inngår i 
skatteoppkreverens sitt arbeidsområde. 


Vi viser ellers til skatteoppkreveren sin rapportering til skatteetaten per 31.5. hvor det legges 
opp til at arbeidsgiverkontrollens skal gjennomføres etter sommerferien med 5 kontroller slik 
kravet for Lund kommune er. 


Rådmannen mener at skatteinnkreving en i Lund utføres til vår fulle tilfredshet. 


7Y2:L_ 
kof:Lende 
rådmann 7n ~ tu,' 


Tor Inge Moi 
kommunalsjef for økonomi 


Kopi sendt: Rogaland Kontrollutvalgssekretariat, postboks 583, 4305 Sandnes 


Postadresse: Moiveien 9, 4460 MOl Besøksadresse: 
Fakturaadresse: Moiveien 9, 4460 MOl E-postadresse: 
Internett: www.lund.kommune.no Bankgiro: 


H8Se_Adr2)) 
postmottak@lund.kommune.no 
3213 07 00666 


Telefon: 51 40 47 00 
Telefaks: 51 40 47 1 o 
Org.nr.: NO 964 966 486 







