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Innkallingen ble godkjent uten merknader. 
 
 
30/13 Godkjenning av protokoll fra møte 11. september 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møte den 11. september 2013. 
 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsker at endringer i vedtak vedr. bestillinger og lignende 
tas inn i vedtaket, og at det ikke skrives ”med de endringer/presiseringer 
som kom fram i møtet”.  Kontrollutvalget minner om at det må purres på 
tilbakemelding om oppfølging av rapporter når fristen har gått ut. 

 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med presiseringene ovenfor. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møte den 11. september 
2013 med de presiseringer som framgår under ”møtebehandling”: 

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

prosjektmandat 
 
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. 
 

Møtebehandling 
 Kontrollutvalget foreslo følgende forslag til vedtak: 
 

Kontrollutvalget i Lund bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Målstyring” 
i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger med de følgende 
presisering av problemstillingene 
• Hvordan fastsettes kommunens overordnede mål? 

o Sektorovergripende mål 
o Etatsmål 

• Er målene klare og konkrete nok til å styre etter? 
• Er det tilfredsstillende rapportering? 
• Blir avvikene rapportert? 
• Samsvarer etatenes og virksomhetenes egne mål med kommunens 

overordnede mål? 
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• I hvilken grad rapporteres det at oppsatte mål faktisk nås?  
• Blir kommunens og etatenes virksomhet årlig evaluert? 
• Er det foretatt en tilfredsstillende avklaring mellom politisk og 

administrativ styring? 
Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra revisor dersom tidsrammen blir vesentlig 
overskredet. 
 
 

Votering 
Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Møtebehandling 

 Kontrollutvalget foreslo følgende forslag til vedtak: 
 
 

Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Målstyring” 
i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger med de følgende 
presisering av problemstillingene 
• Hvordan fastsettes kommunens overordnede mål? 

o Sektorovergripende mål 
o Etatsmål 

• Er målene klare og konkrete nok til å styre etter? 
• Er det tilfredsstillende rapportering? 
• Blir avvikene rapportert? 
• Samsvarer etatenes og virksomhetenes egne mål med kommunens 

overordnede mål? 
• I hvilken grad rapporteres det at oppsatte mål faktisk nås?  
• Blir kommunens og etatenes virksomhet årlig evaluert? 
• Er det foretatt en tilfredsstillende avklaring mellom politisk og 

administrativ styring? 
 

 Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra revisor dersom tidsrammen blir 
vesentlig overskredet. 

 
 
 
32/13 Oppfølging av selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv i Rogaland 

IKS 
 
 
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. 
 

Møtebehandling 
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Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 
 
 
 
33/13 Habilitet - gjennomgang av de viktigste lovreglene 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av habilitetsregler til orientering. 
 
 

Møtebehandling 
Sekretariatsleder orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av habilitetsregler til 
orientering. 

 
 
 
34/13 Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. november 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund tar oversikt over status prosjekter og kontroller pr. november 
2013 til orientering. 
 
 

Møtebehandling 
 Kontrollutvalget foreslo følgende tillegg til forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen knyttet til 
kommunestyrets  vedtak i sak 28/13  til møtet den 5/3-2014. 

 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. 

 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar oversikt over status prosjekter og kontroller pr. 
november 2013 til orientering. 
Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen knyttet til 
kommunestyrets vedtak i sak 28/13  til møtet den 5/3-2014. 
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REFERAT-/MELDINGSAKER 
M-7/13 Innkjøp/innkjøpsrutiner 
Kontrollutvalget ønsker å få presentert en sammenligning av priser på 
innkjøpstjenesten via medlemskapet i Innkjøpsassistanse Vest satt opp mot å ha 
egen innkjøpstjeneste med egen ansatt. Kontrollutvalget ber om en orientering 
knyttet til dette fra økonomisjef (innkjøpsansvarlig)Tor Inge Moi til neste møte. 
 
 
 
EVENTUELT 
Økonomi knyttet til drift av sykebilen. 
Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen i forbindelse med økonomien 
knyttet til sykebilen. Utvalget tok rådmannens gjennomgang til orientering. 
 
Personalregnskap (stillingshjemler/kontroll av bruk av stillingshjemler). Kontroll- 
utvalget vil komme tilbake til dette i forbindelse med årsregnskap/årsmelding for 
2013. 
 
Formannskapets innsparingsvedtak  
Kontrollutvalget er kjent med formannskapets vedtak knyttet til tertialrapporten for 2. 
tertial 2013, sak 43/13, der det framgår følgende: 
Det forventes fortsatt stram økonomistyring i alle ledd - politisk og administrativt, jf. K. 
vedtak sak 21/13. Bruk av overtid, innleie av vikarer, innkjøp, kursvirksomhet og 
ansettelser begrenses i mest mulig grad inneværende år. 
Med bakgrunn i dette vedtaket avlyste 2 av medlemmene i kontrollutvalget planlagt 
kurs på Sandnes (til en pris av 1.000 kr. pr. deltaker + kjøring). 
 
 
 
 
 
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 


