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Kontrollutvalget i Lund kommune 
Møteinnkalling 

 
 

Møtested: Rådhuset 
Dato: 20.11.2013 
Tidspunkt: Kl. 9.00 
Møtenr: 5-2013 
 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
 Godkjenning av innkalling og saksliste 
30/13 Godkjenning av protokoll fra møte 11. september 2013 

31/13 
Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Målstyring" - utkast til 
prosjektmandat 

32/13 Oppfølging av selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 
33/13 Habilitet - gjennomgang av de viktigste lovreglene 
34/13 Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. november 2013 
  
 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 11.09.2013 - 20.11.2013 
Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
7/13 13/00257-4 Artikkel fra Stavanger Aftenblad: 15 kommuner felt for ulovlig innkjøp 
   

 
Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.98806776 eller på e-post til 
postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

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

Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/vara-
medlemmer. 
 
 
Moi, 12.11.2013 
 
 
Arne Skobba 
Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 
 Sekretariatet 
 
  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no�
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30/13 Godkjenning av protokoll fra møte 11. september 
2013 

Arkivsak-dok.  13/00045-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 20.11.2013 30/13 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt følger protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11. september 2013. Protokollen 
legges fram for kontrollutvalget for endelig godkjenning. 
 
 
  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møte den 11. september 
2013. 
 

 
 
 
SANDNES, 11.11.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 

Protokoll fra møte 11.09.13 
 

Vedlegg: 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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31/13 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Målstyring" - utkast til prosjektmandat 

Arkivsak-dok.  13/00290-5 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 20.11.2013 31/13 
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget ba på forrige møte revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat på 
området ”Målstyring” i tråd med gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Saksutredning: 
Kontrollutvalget har ved tidligere bestilling av dette prosjektet fått tilsendt mandat ang. 
serviceundersøkelse. Kontrollutvalget valgte å legge dette mandatet til side, og konsentrere 
seg om den opprinnelige bestillingen, som bl.a. gikk ut på at utvalget ønsker å se nærmere på  
 i hvilken grad dette benyttes av kommunen, hvordan målene settes og hvem som setter 
målene. 
I det mottatte mandatforslaget foreslår revisor at formålet med prosjektet skal være å se om  
kommunens bruk av målstyring som et bevisst, effektiv og målrettet styringsverktøy.  
 
Ut fra dette formålet vil prosjektet se nærmere på følgende forhold:  

• Hvordan fastsettes kommunens overordnede mål?  
o Sektorovergripende mål  
o Etatsmål  

• Er målene klare/konkrete nok til å styre etter?  
• Hvordan styres det etter målene?  
• Er det en tilfredsstillende rapportering/avviksrapportering?  
• Er det foretatt en tilfredsstillende avklaring mellom politisk styring og administrativ 

styring?  
• Samsvarer etatenes/virksomhetenes egne mål med de overordnede målene?  

 
Kontrollutvalget må ved bestilling av prosjektet ta stilling til om disse problemstillingene 
dekker det utvalget ønsker å oppnå med rapporten. Slik mandatet nå foreligger er det 
kostnadsregnet til 150 timer. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Målstyring” i 
tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger med de eventuelle 
endringer/ presiseringer som kom fram i møtet.  
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SANDNES, 06.11.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 

Utkast til prosjektmandat 
 

Vedlegg: 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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32/13 Oppfølging av selskapskontroll: Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland IKS 

Arkivsak-dok.  13/00120-8 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 20.11.2013 32/13 
 

Bakgrunn 
Selskapskontrollen i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS ble behandlet i kontrollutvalgene 
og kommunestyrene våren 2013.  

Det ble da fattet følgende vedtak pkt 2: Rapporten oversendes eierkommunene og selskapet. 
Selskapet ble bedt om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget følger 
opp anbefalingene i løpet av høsten 2013.  

Rapporten hadde anbefalinger til båe eierkommunene og selskapet. Men siden alle 
eierkommunene i løpet av 2013 og 2014 kommer til å gjennomføre kontroll av eierskaps-
forvaltningen i kommunen, ble det tilrådd at kontrollutvalgene i denne kontrollen bare skulle 
følge opp anbefalinger rettet selskapet: 
ANBEFALINGER TIL SELSKAPET: 

• Styret bør utarbeide en styreinstruks. Styret bør foreta en årlig skriftlig egenvurdering. Styret bør 
registrere seg i KS sitt styrevervregister.  

• Selskapet bør innhente et formelt skattefritak for sin virksomhet.  
• Selskapet bør utarbeide et HMS-system. Selskapet bør vurdere valg av verneombud eller bruk av 

annen ordning.  
• Selskapet bør påse at lovregler om offentlige anskaffelser følges for både vare- og tjenestekjøp.  

Saksutredning 
Selskapet har i epost 20.09.2013 med vedlagte referater fra styremøter 21.03.2013 og 
27.08.2013, gitt tilbakemelding på hvordan selskapet har tenkt å følge opp anbefalingene i 
rapporten: 

• Styreinstruks er vedtatt i styremøte 27.08.2013  
• Styre er registrert i styrevervregisteret  
• Søknad om skattefritak er sendt.  
• Selskapet har valgt verneombud og startet med å utarbeide HMS  
• Selskapet har to kontakter som vil bli lyst ut i tråd med regelverk for offentlige 

anskaffelser.  

Tilbakemeldingen fra selskapet dekker alle anbefalingene i rapporten.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar tilbakemeldingen fra selskapet, på oppfølging av 
selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS, til orientering. 
 
Saken oversendes til kommunestyret i Lund til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 24.09.2013 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

 

Oppfølging av selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS 
Referat styremøte IKA 210313  
Referat styremøte IKA 270813 

Vedlegg:  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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33/13 Habilitet - gjennomgang av de viktigste 
lovreglene 

Arkivsak-dok.  13/00186-10 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 20.11.2013 33/13 
 
 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget behandlet på første møtet en plan for opplæring. I følge denne planen gjen-
står et tema som ikke er gjennomgått ennå, og det er habilitetsreglene. Dette er satt opp på 
dette møtet  

Saksutredning  
Sekretariatet vil gå gjennom de viktigste habilitetsreglene. Det legges opp til at medlemmene 
kan stille spørsmål underveis i gjennomgangen.  
 
 
 
Forslag til  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av habilitetsregler til orientering.  
 

 
 
 
 
 
SANDNES, 12.11.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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34/13 Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. 
november 2013 

Arkivsak-dok.  13/00046-10 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 20.11.2013 34/13 
 
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 sak ang. bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt for levering i 2014. 
 
Forslag til  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar oversikt over status prosjekter og kontroller pr. 
november 2013 til orientering.  
 
 
 

SANDNES, 11.11.2013 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 

Statusoversikt 
 

Vedlegg: 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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Referat-/meldingssaker: 

 
7/13  Artikkel fra Stavanger Aftenblad:  

15 kommuner felt for ulovlig innkjøp -  


	Bakgrunn
	Saksutredning
	Bakgrunn
	Saksutredning




  Side 1 av 1 


Lund kommune 
 


 
Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. november 2013. 


 
 


Vedtatte prosjekter under arbeid: 
 


 
Andre saker: 


 
Sak/prosjekt Behandlet Status Merknader 
Overordnet analyse 15.06.2011 Behandlet i kontr.utv.  
     
 


 
 
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 


Målstyring   Til bestilling 2014 
Selskapskontroller     
IRS Miljø IKS  11.09.13 Ukjent  2014 
Eierskapskontroll av Lund 
kommune 


11.09.13 150 t Fordeles over budsj. 
årene 2014 og 2015 


2015 


Forvaltningsrevisjons-
prosjekter 


Bestilt Behandlet Estimert 
timeforbruk 


Oppfølging 
behandlet 


Status Oppføl-
ging 


Økonomistyring og 
internkontroll i HO 


09.11.2011 13.06.2012 120 t 11.09.13 Til komm. 
styret 


Ferdig-
behandlet 


Attraktiv arbeidsgiver 
(arbeidsg.politikk) 


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


Ferdig-
behandlet 


              
Selskapskontroller       
Interkommunalt arkiv 
IKS 


2011 26.02.2013 Kr. 6.000,- 20.11.13  Til 
behandling 
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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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


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 
 








Fra: Tor Ingve Johannessen <tor.johannessen@ikarogaland.no> 
Sendt: 20. september 2013 12:38 
Til: Vatland, Per Kåre 
Kopi: Olsen, Wencke Sissel; Idland, Jane Døskeland; tha@kontrollutvalgene.no 
Emne: SV: Oppfølging av selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS 
Vedlegg: referat_styremøte_ika_210313.pdf; referat_styremøte_ika_270813.pdf 
 
Kategorier: Følg opp 
 
Viser til e-post under. 
 
IKA har gjort følgende i forhold til anbefalingene i rapporten om selskapskontroll: 


 Ny styreinstruks ble vedtatt på styremøte 27. august. Den kan lastes ned her: 
http://ikarogaland.no/files/2010/08/styreinstruks_ika_vedtatt_270813.pdf. 


 Øystein Jonassen er valg til verneombud for to år. 


 IKA er nå registrert i KS sitt styrevervregister (vedtatt på styremøtet 27. august). 


 Søknad om skattefritak ble sendt til skatteetaten den 23. august.  


 Arbeidet med å utarbeide et HMS-system er påbegynt: Et utvalg bestående av daglig leder, 
ansattes representant og verneombud har fordelt oppgavene mellom seg og et forslag til HMS-
system vil bli presentert på styremøtet i desember.  


 Spørsmålet om styret bør foreta en årlig skriftlig egenvurdering vil også bli behandlet på 
styremøtet i desember. 


 Når det gjelder vare- og tjenestekjøp vil det i løpet av året bli hentet inn tilbud på bank, regnskap 
og IT i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser  


 
Jeg har for øvrig lagt ved referatene fra de to siste styremøtene. Flere av sakene går her på oppfølging av 
selskapskontrollen. 
 
Det er bare å ta kontakt hvis noe er uklart eller dersom dere skulle trenge ytterligere 
dokumentasjon/informasjon. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tor Ingve Johannessen 
Daglig leder 
 
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 
Tlf. 51 50 12 80/91 68 57 03 
 
 


 
 


Fra: Per.Kare.Vatland@sandnes.kommune.no [mailto:Per.Kare.Vatland@sandnes.kommune.no]  
Sendt: 20. september 2013 11:40 
Til: Interkommunalt Arkiv i Rogaland 
Kopi: Wencke.Sissel.Olsen@sandnes.kommune.no; jane.doskeland.idland@sandnes.kommune.no; 



http://ikarogaland.no/files/2010/08/styreinstruks_ika_vedtatt_270813.pdf

http://ikarogaland.no/





tha@kontrollutvalgene.no 
Emne: Oppfølging av selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS 


 
Kontrollutvalgene i Rogaland behandlet våren 2013 rapporten om selskapskontroll i Interkommunalt 
Arkiv Rogaland IKS. 
 
Kontrollutvalgene innstilte til kommunestyrene å fatte følgende vedtak 


1. Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS til 
etterretning 


2. Rapporten oversendes eierkommunene og selskapet. Selskapet blir bedt om å ta stilling til 
rapportens konklusjoner og anbefalinger Kontrollutvalget følger opp anbefalingen i forhold til 
selskapet i løpet av høsten 2013.  


 
Kommunestyrene har fattet vedtak i tråd med innstillingen fra kontrollutvalgene.  
 
Kontrollutvalgene vil nå gjennomføre oppfølging av selskapskontrollen og ber derfor om en 
tilbakemelding fra selskapet på hvordan anbefalingene i rapporten som er knyttet til selskapet fulgt opp.  
 
I rapporten kommer revisjonen med følgende anbefalinger til selskapet:  
ANBEFALINGER TIL SELSKAPET: 


 Styret bør utarbeide en styreinstruks. Styret bør foreta en årlig skriftlig egenvurdering. Styret bør 
registrere seg i KS sitt styrevervregister.  


 Selskapet bør innhente et formelt skattefritak for sin virksomhet.  


 Selskapet bør utarbeide et HMS-system. Selskapet bør vurdere valg av verneombud eller bruk av 
annen ordning.  


 Selskapet bør påse at lovregler om offentlige anskaffelser følges for både vare- og tjenestekjøp.  


 Vi ber om tilbakemelding på hvordan Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS har fulgt opp anbefalingene i 
rapporten innen 04. oktober 20.13 
 
 
Med vennlig hilsen 


Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
Tlf. 51 33 65 91 - Mob: 414 46 180 
E-post: perkare.vatland.rks@sandnes.kommune.no 
http://rks.arkivplan.no 


 



mailto:perkare.vatland.rks@sandnes.kommune.no

http://rks.arkivplan.no/






 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Lund kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


29.10.2013/RES 
År: 


2013 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


11.11.2013/BEM 
Side:  


1 av 2 


Sak:  


Prosjektmandat – Målstyring 


Bakgrunn 


Kontrollutvalget har bedt oss om et prosjektmandat som gjelder målstyring. I den anledning har 


kontrollutvalget uttalt seg om aktuelle formål og problemstillinger for prosjektet. Dette er ivaretatt 


nedenfor.  


Kommunen har med virkning for året 2013 tatt i bruk målstyring som  et overordnet styringsverk-


tøy. 


 


Formål 


Prosjektet skal vurdere  kommunens bruk av målstyring som et bevisst, effektiv og målrettet sty-


ringsverktøy. 


 


Problemstillinger 


Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil belyse følgende forhold: 


 Hvordan fastsettes kommunens overordnede mål? 


o Sektorovergripende mål 


o Etatsmål 


 Er målene klare/konkrete nok til å styre etter? 


 Hvordan styres det etter målene? 


 Er det en tilfredsstillende rapportering/avviksrapportering? 


 Er det foretatt en tilfredsstillende avklaring mellom politisk styring og administrativ styring? 


 Samsvarer etatenes/virksomhetenes egne mål med de overordnede målene? 


 


Revisjonskriterier 


Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurde-


re funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, 


autoritative kilder innenfor det reviderte området.  


 


Vi vil i utgangspunktet bruke følgende revisjonskriterier:  


 Kommunestyrets vedtak om målstyring på et overordnet nivå. 


o Kommunestyresak 033/12 fra 27.09.12. 


o Målene (2013) fremkommer av kommunens HØP 2013-2016 (vedlagt her). 


 Reelle hensyn (vurderinger av hva som er rimelig, formålstjenlig eller lignende) 


 


  







 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Lund kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


29.10.2013/RES 
År: 


2013 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


11.11.2013/BEM 
Side:  


2 av 2 


Sak:  


Prosjektmandat – Målstyring 


Metodevalg  


Tilnærmingen vil basere seg på intervjuer med ledelsen og gjennomgang av dokumenter fra kom-


munen. Revisjonens erfaringer fra Lund og andre kommuner bringes også inn. 


 


Når det gjelder etatenes/virksomhetenes egne mål, tas det et utvalg av etatene/virksomhetene 


basert på viktige brukerperspektiver. 


 


Omfang 


Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forut-


settes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Ressursramme for prosjektplanleg-


ging, kartlegging, analyser og rapportering settes til 150  timer. 


 








 


INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS 


 


Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger 


Telefon: 51 50 12 83, Telefaks: 51 86 11 40, E post: epost@ikarogaland.no 
Bankgiro: 3201.39.02819 Orgnr.: 974 247 488 


PROTOKOLL 


 
Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, 


torsdag 21. mars 2013, Bergelandsgate 30, Stavanger 


 


 


TILSTEDE:  Terje Nysted (leder), Mentz von Erpecom Vikse, Henny Lillelid 


Bjerga, Jan A. Husebø, Møyfrid Johannessen, Lene Solhom 


Tamburstuen (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen 


(sekretær) 


 


MØTET SATT:   kl. 09.00 


 


SAKSLISTE 


 


Sak 01/13  Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 13. desember 2012  


Sak 02/13 Regnskap 2012  


Sak 03/13  Årsmelding 2012  


Sak 04/13  Budsjettforutsetninger og –rammer for 2014  


Sak 05/13  Økonomiplan for perioden 2014-2017  


Sak 06/13  Endring av selskapsavtalen 


Sak 07/13  Kurs- og konferanseplan for 2013  


Sak 08/13  Oppfølging av selskapskontroll  


Sak 09/13  Orienteringssaker:  


 Riksarkivets tilsyn med kommunal sektor 


 Resultat lokale lønnsforhandlinger med daglig leder 


 Representantskapsmøte 25. april 


Sak 10/13 Eventuelt: 


 Neste møte 


 
REFERAT 


 


Sak 01/13  Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 13. desember 2012 


  Innkalling og styrereferat ble godkjent uten merknader. 


    


Sak 02/13 Regnskap 2012 


Regnskapet ble godkjent uten merknader. Saken videresendes til 


representantskapet for endelig behandling. 


  


Sak 03/13  Årsmelding 2012  


Årsmeldingen ble godkjent uten merknader. Saken videresendes til 


representantskapet for endelig behandling. 


 


Sak 04/13  Budsjettforutsetninger og –rammer for 2014  


Administrasjonens forslag til budsjettforutsetninger og –rammer ble enstemmig 


vedtatt. Saken videresendes til representantskapet for endelig behandling. 
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Sak 05/13  Økonomiplan for perioden 2014-2017 


Administrasjonens forslag til økonomiplan ble enstemmig vedtatt. Saken 


videresendes til representantskapet for endelig behandling. 


  


Sak 06/13  Endring av selskapsavtalen 


Administrasjonens forslag til endring i selskapsavtalen ble enstemmig vedtatt. 


Saken videresendes til representantskapet for endelig behandling. 


 


Sak 07/13  Kurs- og konferanseplan for 2013  


  Kurs- og konferanseplanen ble tatt til orientering. 


 


Sak 08/13  Oppfølging av selskapskontroll 


Rapporten etter selskapskontrollen ble tatt til etterretning, og styret vedtok 


følgende oppfølgingsplan: 


 IKA søker Skatteetaten om skattefritak i løpet av 1. halvår i 2013 


 IKA vil utarbeide og iverksette et HMS-system i løpet av 2013 


 Valgt verneombud vil få opplæring i løpet av året og en instruks for 


verneombud vil bli utarbeidet i forbindelse med nytt HMS-system 


 I løpet av året vil det bli hentet inn tilbud på bank, regnskap og IT i 


samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. 


 Behovet for styreinstruks, skriftlig egenvurdering, styreansvarsforsikring 


og registrering i KS sitt styrevervregister vil bli behandlet av styret i løpet 


av høsten 2013. 


  


Sak 09/13  Orienteringssaker:  


 Riksarkivets tilsyn med kommunal sektor. E-post er sendt til kommunene, 


informasjon er også lagt ut på Arkivverkets hjemmeside. Frist for 


innrapportering er 1. april. 


 Resultat lokale lønnsforhandlinger med daglig leder: 5 prosent økning i 


lønnen fra 1. mai 2012. 


 Representantskapsmøte arrangeres den 25. april i Bergelandsgata 30 i 


Stavanger. Innkalling blir sendt ut senest fire uker før møtet. Tema for den 


faglige orienteringen er stemmerettsjubileet.  


 


Sak 10/13 Eventuelt: 


 Neste styremøte blir 27. august kl. 09.30 


 


 


MØTE HEVET:  kl. 10.20 


 


 


 


Sign.        Sign. 


Terje Nysted        Tor Ingve Johannessen 


styrets leder       styrets sekretær 
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PROTOKOLL 


 
Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, 


tirsdag 27. august 2013, Bergelandsgate 30, Stavanger 


 


 


TILSTEDE:  Terje Nysted (leder), Jon Ola Syrstad, Henny Lillelid Bjerga, 


Møyfrid Johannessen, Lene Solhom Tamburstuen (ansattes 


representant) og Tor Ingve Johannessen (sekretær) 


 


FORFALL: Jan A. Husebø 


 


MØTET SATT:   kl. 09.30 


 


SAKSLISTE 


 


11/13 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 21. mars 


12/13 Halvårsregnskap 


13/13 Oppfølging av selskapskontroll - status 


14/13 Utarbeidelse av styreinstruks 


15/13 Registrering i styrevervregisteret til KS 


16/13 Rammer for lokale lønnsforhandling med rådgiverne 


17/13 Orienteringssaker: 


 Ombygging/rehabilitering av Bergelandsgata 30 – status. 


 E-post fra Nasjonalbiblioteket vedrørende Widerøe-flyfoto. 


 Endring av selskapsavtale/eierandel – brev sendt til eierne 14/8-13. 


 Deltakelse på Det Norske Arkivmøtet i Ålesund og KAI-konferansen i 


Balestrand. 


 Kurs i offentleglova/forvaltningsloven, elektronisk arkiv og 


kontaktkonferansen. 


18/13 Eventuelt: 


 Neste møte 


 
REFERAT 


 


Sak 11/13  Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 21. mars  


  Innkalling og styrereferat ble godkjent uten merknader. 


    


Sak 12/13 Halvårsregnskap 


Halvårsregnskapet ble godkjent uten merknader. 


 


Sak 13/13 Oppfølging av selskapskontroll – status 


 Arbeidet med å utarbeide et HMS-system er påbegynt: Et utvalg 


bestående av daglig leder, ansattes representant og verneombud har 


fordelt oppgavene mellom seg og et forslag til HMS-system vil bli 


presentert på styremøtet i desember. På dette møtet vil også behovet for 


skriftlig egenvurdering av styret og styreansvarsforsikring bli 


behandlet. 


 Søknad om skattefritak ble sendt til skatteetaten den 23. august. 
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 Anbud på bank, regnskap og IT vil bli hentet inn i løpet av høsten. 


 Utarbeidelse av styreinstruks og registrering styrevervregisteret til KS 


ble behandlet separat på møtet. 


 


Status på arbeidet med oppfølging av selskapskontrollen ble tatt til orientering.


   


Sak 14/13 Utarbeidelse av styreinstruks 


Administrasjonens forslag til styreinstruks ble godkjent med følgende 


endringer: 


 Andre setning i punkt 2.3 om ekstraordinære møter endres til: 


«Styreleder eller 2 styremedlemmer kan kreve at styret sammenkalles 


for å behandle en bestemt angitt sak.» 


 Tredje setning i punkt 2.6 om innkalling endres til: «Styrets 


varamedlemmer skal motta kopi av alle innkallinger.» 


 Siste setning i punkt 2.15 om protokoll endres til: «Kopi av protokoll 


skal sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer og eierne.» 


 


Sak 15/13 Registrering i styrevervregisteret til KS 


Styret vedtok å koble seg til styrevervregisteret til KS. Daglig leder er 


kontaktperson i forhold til KS og ansvarlig for registreringen. 


 


Sak 16/13 Rammer for lokale lønnsforhandling med rådgiverne 
Forhandlingene med rådgiverne skjer etter reglene i kapittel 5 i 


Hovedtariffavtalen. Forhandlingsresultatet legges frem for styret på neste 


styremøte. 


 


Sak 17/13 Orienteringssaker: 


 Ombygging/rehabilitering av Bergelandsgata 30 – status: Arbeidet 


begynner etter planen i løpet av høsten. 


 E-post fra Nasjonalbiblioteket vedrørende Widerøe-flyfoto: Daglig 


leder sendte en uttalelse til kommunene den 19. august om tilbudet fra 


Nasjonalbiblioteket.  


 Endring av selskapsavtale/eierandel – brev sendt til eierne 14. august. 


 Deltakelse på Det Norske Arkivmøtet i Ålesund og KAI-konferansen i 


Balestrand. 


 Kurs i offentleglova/forvaltningsloven, elektronisk arkiv og 


kontaktkonferansen.  


 Inger Messmer ansatt som ny statsarkivar fra 27. august. Hun kommer 


fra jobben som personalsjef ved Rogaland politidistrikt. 


 


Sak 18/13 Eventuelt: 


 Neste møte: torsdag 5. desember kl. 10.00. Etter møtet blir det julelunsj 


på Thon Hotel Maritim sammen med personalet. 


  


MØTE HEVET:  kl. 10.50 


 


 


Sign.        Sign. 


Terje Nysted        Tor Ingve Johannessen 


styrets leder       styrets sekretær 








15 kommuner felt for 
ulovlige innkjøp 
15 kommuner i Rogaland gikk på en smell da de skulle handle 
rengjøringsmidler, papir og plast i fellesskap, Nå må de betale både 
erstatning og saksomkostninger, 


Stein Halvor Jupskås 


Publisert: 31 . oktober 2013 18.05 Oppdatert: 


Det er kommunene Suldal, 
Hjelmeland, Strand, Finnøy, 
Rennesøy, Gjesdal, Klepp, Time, 
Bjerkreim, Eigersund, Lund, 
Sokndal, Forsand, Sirdal og 
Kvitsøy som i 2011 skulle handle 
de angitte produktene. De 
engasjerte Innkjøpsassistanse Vest 
til å gjennomføre 
anbudsprosessen. Avtalen hadde 


http://www.aftenbladet.no/ny] 


en ramme på 32 millioner kroner, 
over fire år. 


En halv mill. 
Stavanger tingrett slår i en fersk 
dom fast at innkjøpene ikke ble 
foretatt i henhold til regelverket, slik 
at saksøker Premiere Produkter 
har krav på erstatning. Sammen 
med saksomkostninger betyr 
dommen at kommunene må ut 
med om lag en halv million kroner. 


Et av punktene som retten 
reagerer på var at priskriteriet blant 
annet skulle avgjøres ut fra 
stikkprøver fra tilbydernes 
vareutvalg. Dette var utformet slik 
at de saksøkte vilkårlig kunne 
avgjøre hvem som vant 
konkurransen gjennom å velge ut 
bestemte varer. Retten antyder 
ikke at dette faktisk ble gjort. Det er 
tilstrekkelig at muligheten var til 
stede. 


Pengene ikke viktigst 
Retten påviser også feil i andre 
tildelingskriterier 
innkjøpsprosessen. 


Saken har tidligere vært 
Iglennom tre runder i Kofa 
(Klageorganet for offentlige 
anskaffelser), uten at de 15 
kommunene har nådd fram med 
sitt syn. 


- Det viktige her er ikke at vi får 
en halv million i erstatning. Det 
viktige er at kommunene lærer av 
avgjørelsen. Her burde de tatt 
Kofas avgjørelser til etterretning, 
slik det er vanlig i slike saker. I 
stedet så de bort fra tre avgjørelser 
i Kofa, og kastet bort enda mer av 
skattebetalemes penger ved å gå 
til retten, sier Frode Larsen, 
administrerende direktør i Premiere 
Produkter. 


Vurderer 
Advokat Kjell Hauge har 


representert kommunene og 
Innkjøpsassistanse Vest i saken. 
Han sier til Aftenbladet at hans 
parter ennå ikke har tatt stilling til 
om dommens skal ankes. 





