
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 

 

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE 
 

PROTOKOLL 
 

 
 
Utvalg:  
Kontrollutvalget i Lund 
 

Møtenr.: 
4-2013 

Møtedato: 
11.09.2013 

Utvalgssaksnr.: 
19/13 - 6/13 

Disse møtte: 
Arne Skobba 
Bodil Heskestad 
Rolf Audun Moen 
Sonja Surdal 
Karl Andres Moen 

Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 

Andre tilstede: 
Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS 
Mette Aamodt, Rogaland Revisjon IKS 
Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
 
 
 Side 

Saker til behandling 

19/13 13/00045-5 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.06.13 2 

20/13 13/00120-3 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Økonomistyring og internkontroll i helse og omsorg"  2 

21/13 13/00290-1 Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon av 
serviceundersøkelser (målstyring) i Lund kommune 3 

22/13 13/00300-1 Bestilling av selskapskontroll i IRS Miljø IKS 3 

23/13 13/00289-1 Utkast til prosjektmandat - eierskapsforvaltning i Lund 
kommune (obligatisk selskapskontroll) 5 

24/13 13/00247-5 Regnskapsoversikt pr. 31.07.2013, kontroll og tilsyn 5 

25/13 13/00155-1 Budsjett 2014 - kontrollutvalgets budsjettforslag 5 

26/13 13/00186-6 Forslag til møteplan for 2014 6 

27/13 13/00171-3 Revisors uavhengighetserklæring 2013 6 

28/13 13/00046-8 Oversikt over status prosjekter og kontroller september 2013 7 

29/13 13/00171-2 Orientering om revisors overordnede strategi for revisjonsåret 
2013. Behandles for lukkede dører, jfr. KL. § 31.5. 7 



Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 

 

Referat-/meldingssaker 

Eventuelt 

5/13 13/00044-6 Vedrørende besøk ved Lund kommune den 09.04.2013 3 

6/13 13/00257-3 Innkjøpsrutiner i Lund kommune 8 

    

 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
19/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.06.13 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 12.06.1013. 
 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget ber sekretariatet purre på tilbakemelding som nevnt i sak 
17/13. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne merknaden. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 12.06.1013 
med den kommentaren som er nevnt. 

 
 
 
20/13 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 

"Økonomistyring og internkontroll i helse og omsorg" 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av rapporten til 
orientering. 
 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget satte fram følgende forslag til tillegg til forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget merker seg at flere av kommunestyrets vedtatte 
anbefalinger ikke er fulgt opp av rådmannen, selv om dette uttrykkelig ble 
forutsatt i vedtaket. Det gjelder: 

• Endringer ang. budsjettprosessen 
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• Sak for kommunestyret ang. avklaringa av servicenivået innenfor 
HO 

• Ytterligere periodisering av regnskap/budsjett. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
rapporten til orientering. 
Kontrollutvalget merker seg at flere av kommunestyrets vedtatte 
anbefalinger ikke er fulgt opp av rådmannen, selv om dette uttrykkelig ble 
forutsatt i vedtaket. Det gjelder: 

• Endringer ang. budsjettprosessen 
• Sak for kommunestyret ang. avklaringa av servicenivået innenfor 

HO 
• Ytterligere periodisering av regnskap/budsjett. 

 
 
 
21/13 Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon av 

serviceundersøkelser (målstyring) i Lund kommune 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 
”Serviceundersøkelser” i tråd med det utkastet til prosjektmandat som er lagt fram. 

 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget satte fram følgende nytt forslag: 
 
Kontrollutvalget ønsker å prioritere det opprinnelige prosjektet som var 
prioritert i Plan for forvaltningsrevisjon ang. målstyring; dvs. i hvilken grad 
dette benyttes av kommunen, hvordan målene settes og hvem som setter 
målene. 
 
Revisor bes om å legge fram forslag til gjennomføring av dette prosjektet 
til neste møte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget ønsker å prioritere det opprinnelige prosjektet som var 
prioritert i Plan for forvaltningsrevisjon ang. målstyring; dvs. i hvilken grad 
dette benyttes av kommunen, hvordan målene settes og hvem som setter 
målene. 
 
Revisor bes om å legge fram forslag til gjennomføring av dette prosjektet 
til neste møte. 
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22/13  Bestilling av selskapskontroll i IRS Miljø IKS 
 
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. 
 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget i Lund ønsker også at det om mulig ses på servicenivået  
og servicemål i selskapet, samt at det foretas prissammenligninger med 
andre selskaper i området Rogaland/Vest-Agder. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne endringen. 
 
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?  
• Kontrollutvalget i Lund ønsker også at det om mulig ses på 

servicenivået og servicemål i selskapet, samt at det foretas 
prissammenligninger med andre selskaper i området Rogaland/Vest-
Agder. 

 
Det forutsettes at dette ikke vil føre til store kostnadsendringer og kan 
aksepteres av de øvrige deltagerkommunene. 
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23/13 Utkast til prosjektmandat - eierskapsforvaltning i Lund kommune 
(obligatisk selskapskontroll) 

 
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. 
 

Møtebehandling 
Audun Moen satte fram følgende tillegg til foreslåtte problemstillinger: 
”Kan kommunen bli påført tap i noen av selskapene?” 

 
Votering 
Forslag til vedtak ble vedtatt med dette tilleggspunktet. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund vedtar å gjennomføre obligatorisk selskapskontroll 
(gjennomgang av eierskapsforvaltningen) i Lund kommune i tråd med det 
utkastet til prosjektmandat som foreligger. 

 
Prosjektet gjennomføres over to år dersom det er nødvendig av 
økonomiske grunner. 

 
 
 
24/13 Regnskapsoversikt pr. 31.07.2013, kontroll og tilsyn 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund tar regnskapsoversikten pr. 31.07.2013 til orientering. 
 

Møtebehandling 
 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar regnskapsoversikten pr. 31.07.2013 til 
orientering. 

 
 
 
25/13 Budsjett 2014 - kontrollutvalgets budsjettforslag 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

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

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

 
 
 
26/13 Forslag til møteplan for 2014 
 
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  

 
 

Møtebehandling 
 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
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  
Onsdag 12.11.14 09.00  

 
 
 
27/13  Revisors uavhengighetserklæring 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund tar revisors uavhengighetserklæring for revisjonsåret 2013 til 
orientering. 
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Møtebehandling 
Revisor orienterte kort. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar revisors uavhengighetserklæring for 
revisjonsåret 2013 til orientering. 

 
 
 
28/13 Oversikt over status prosjekter og kontroller september 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. september 2013 til orientering. 
 

Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

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

 
 
 
29/13 Orientering om revisors overordnede strategi for revisjonsåret 2013. 

Behandles for lukkede dører, jfr. KL. § 31.5. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund tar saken til orientering. 
 

Møtebehandling 
Revisor Annebeth Melhus Mathiassen orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

 Kontrollutvalget i Lund tar saken til orientering. 
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REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
5/13        Vedr. besøk ved Lund kommune den 09.04.2013 
Kontrollutvalget vil gi rådmannen honnør for godt arbeid innenfor skatteinnkrevings- 
området. Referatsaken ble for øvrig tatt til orientering. 

 
6/13 Innkjøpsrutiner i Lund kommune 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen v/innkjøpsansvarlig orienterer om kommunens 
innkjøpsrutiner på neste møte, bl.a. nærmere om hvilke rammeavtaler og andre 
avtaler/kontrakter som foreligger og hvordan disse lyses ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


