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Kontrollutvalget i Lund kommune 
Møteinnkalling 

 
 

Møtested: Møterommet på Rådhuset 
Dato: 17.09.2014 
Tidspunkt: Kl. 9.00 
Møtenr: 4-2014 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
18/14 Godkjenning av protokoll fra møte den 11. juni 2014 

19/14 Ytterligere oppfølging av tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon vedr. 
økonomistyring i pleie og omsorg 

20/14 Oppfølging av revisors merknader knyttet til årsregnskapet for 2013 i Lund 
kommune 

21/14 Vedr. brev fra revisor/rådmannen om forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Styringssystemer" 

22/14 Utkast til prosjektmandat - selskapskontroll i Lyse Energi AS 
23/14 Oppfølging av politiske vedtak 2013 og 1. halvår 2014 
24/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalgets budsjettforslag 
25/14 Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 
26/14 Forslag til møteplan for 2015 
27/14 Statusoversikt pr. september 2014 
28/14 Revisors uavhengighetserklæring 2014 
29/14 Orientering om revisors overordnede strategi for revisjonsåret 2014 
  
 
 
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, 09.09.2014 
 
Arne Skobba 
Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 
 Sekretariatet 
 
  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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18/14 Godkjenning av protokoll fra møte den 11. juni 
2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00045-15 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 18/14 
 
 
 
 
 
Protokollen fra møte den 11. juni 2014 legges frem for kontrollutvalget til godkjenning, se 
vedlegg. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møte den 11. juni 2014. 
 

 
 
 
SANDNES, 24.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg:  
Protokoll Kontrollutvalget i Lund 11.06.2014 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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19/14 Ytterligere oppfølging av tidligere gjennomført 
forvaltningsrevisjon vedr. økonomistyring i pleie og 
omsorg 
 
Arkivsak-dok.  13/00120-16 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 19/14 
 
Bakgrunn: 
Denne rapporten ble behandlet av kommunestyret i Lund den 27.09.2012, der det ble fattet 
slikt 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. 
 
Kontrollutvalget har en lovpålagt plikt til å følge opp vedtak i kommunestyret knyttet til 
forvaltningsrevisjon 1, og ba om tilbakemelding fra Lund kommune i april 2013. Det ble da 
gitt følgende tilbakemelding (kort oppsummert): 

• 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 som foreslås i kommune-

styrets vedtak umulig for alle områder, bl.a. pga ny turnus og nye tiltak 
innenfor barnevernet. Lønnsutgifter til sjukeheimen, hjemmetjenesten 
og bofellesskapet periodiseres imidlertid nå i egne rapporter 

 
 
                                                 
1 Jfr. Forskrift om kontrollutvalg § 12 
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Ut fra denne tilbakemeldingen fattet kontrollutvalget følgende 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:  

1. Endringer ang. budsjettprosessen  
2. Sak for kommunestyret ang. avklaringa av servicenivået innenfor HO  
3. Ytterligere periodisering av regnskap/budsjett.  

 
Saken ang. oppfølging av rapporten ble behandlet i kommunestyret i Lund den 03.10.2013, 
der kommunestyret fattet slikt vedtak: 

Saken oversendes til administrasjonen for oppfølging av de punktene som administrasjonen fikk i 
oppgave av kommunestyret. 

 
Saksutredning: 
Kontrollutvalget ønsker med bakgrunn i kommunestyrets vedtak å gjennomføre en videre 
oppfølging, og har derfor bedt om en skriftlig tilbakemelding fra helse- og omsorgssjefen på 
hvordan kommunen har fulgt opp kommunestyrets vedtak av 03.10.2013 til dette møtet. 
Tilbakemelding fra helse- og omsorgssjefen gikk ut på at all oppfølging av denne saken var 
overtatt av rådmannen. Ved henvendelse til rådmannen har sekretariatet fått opplyst at 
rådmannen har redegjort for dette i kommunestyret i sakene 47 og 48/13 (vedlegg), og at han 
ikke har noe å tilføye ut over det.  
 
I sak 47 gjør rådmannen rede for hvilke endringer som er gjort i budsjettprosessen med å vise 
til hvilke føringer som ble lagt for budsjettprosessen i 2014.  I tillegg vises det til 
orienteringer til kommunalsjefene høsten 2013, bl.a. om forventet merforbruk og krav om å 
utarbeide forskjellige alternativer for nedskjæring.  Det framholdes også at budsjettet er 
periodisert, slik det ble påpekt i rapporten.  Kommunestyret tok i møte den 5. desember 2013 
rådmannens redegjørelse i sak 47 til orientering. 
 
I sak 48 ble det i samme møte fremmet en sak ang. servicenivået i helse og omsorg sett opp 
mot tilgjengelige budsjettmidler. Saken inneholder en vurdering av alle tjenester innenfor HO 
i Lund. Konklusjonen er at etaten har gjennomgående forsvarlige tjenester, men at det er 
behov for tilførsel av midler til drift i 2014 ut over det som ble foreslått bevilget i budsjett-
sammenheng. Det opplyses også at HO’s behandling av detaljbudsjettet vil gi føringer for 
aktuelt behov i 2014. Kommunestyret fattet i denne saken (sak 48) vedtak om at 
«Kommunestyret forutsetter at helse- og omsorgsutvalget kritisk vurderer nivået på etatens 
tjenester i tråd med denne sak. For øvrig tas saken til etterretning.» 
 
Sekretariatet har gått gjennom innkallinger/protokoller i HO etter at kommunestyret fattet sitt 
vedtak. Det har ikke vært en egen sak knyttet til dette temaet, men innkallinger og protokoller 
viser at etatens økonomiske situasjon er diskutert i flere saker, sist i sak 31/14 om forslag til 
nedskjæringer pga kraftig utgiftsvekst. HO-utvalget vedtok her å ta saken til orientering og 
«oversende administrasjonens forslag til formannskapet. Gjennomgår hele etatens budsjett 
hvor man ser på kostnadsreduksjon og eventuelt øke inntektene med 0,5%.» 
 
Ut fra sekretariatets vurderinger har rådmannen gitt tilbakemelding knyttet til 
kommunestyrets vedtak i sak 28/13 den 03.10.2013 vedr. videre oppfølging av rapporten. 
Oppfølgingen er behandlet av kommunestyret, som ut over mindre merknader har godkjent 
rådmannens tilbakemeldinger i sak 47 og 48/13. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar rådmannens til bakemelding knyttet til kommunestyrets 
vedtak i sak 28/13 til orientering.  
 

 
 
 
SANDNES, 01.07.2014 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Tilbakemelding fra rådmannen 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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20/14 Oppfølging av revisors merknader knyttet til 
årsregnskapet for 2013 i Lund kommune 
 
Arkivsak-dok.  13/00043-12 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 20/14 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Lund behandlet årsmelding/regnskap for 2013 på sitt møte i april. I 
forbindelse med denne behandlingen, ble det vedtatt å følge opp ytterligere enkelte av 
merknadene som revisor hadde til regnskapet i revisjonsberetningen, som ble avgitt med 
følgende forbehold: 
Revisor har avgitt revisjonsberetning med følgende forbehold for 2013: 

• Det er ikke anordnet påløpt, ikke utbetalt lønn, jfr. kommunelovens § 48 nr. 2 og KRS 
nr. 7. 

• Det er usikkerhet rundt merverdiavgiftskompensasjon for sosialboliger og usikkerhet 
vedørende konsesjonsinntekter, jfr. note 1. i regnskapet. 

 
Saksutredning: 
Kontrollutvalgets plikt til å følge opp revisors merknader er hjemlet i Forskrift om 
kontrollutvalg § 8, der det står: Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. 
 
Sekretariatet har mottatt følgende tilbakemelding fra rådmannen: 

1. Vedr anordnet påløpt, ikke utbetalt lønn så mener rådmannen at vi skal opprettholde 
dagens praksis – gjelder 13. lønnskjøring via NOTUS. Dersom differansen på 
desemberlønnen avviker fra foregående år, så blir denne differansen ført i regnskapet 
for inneværende år og gir da et korrekt bilde. Kommunestyret hadde ikke merknader 
til dette ved regnskapsavleggingen for 2013. 

2. Usikkerheten vedr. konsesjonsinntekter er kommunestyret orientert om i note og 
kommunen har ikke avsatt midler til et evt. krav her – uten merknader fra 
kommunestyret. 

3. Usikkerheten vedr. mva komp sosialboliger er under utredning og vil bli avklart i løpet 
av høsten med Skatt Vest 

 
Dersom revisor har merknader til årsregnskapet kan disse i utgangpunktet ikke overstyres av 
kommunestyret dersom det er snakk om lovbrudd. De omtalte merknadene er av revisjons-
faglig karakter, og som rådmannen poengterer er de kjent for/godtatt av kommunestyret. 
Kontrollutvalget kan selv velge om de ønsker å kommentere rådmannens tilbakemelding 
ytterligere. Fra sekretariatet forslås det å ta kommentarene til etterretning.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

• Kontrollutvalget i Lund tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
revisors forbehold i revisjonsberetningen for 2013 til etterretning. 

• Kontrollutvalget ber om tilbakemelding når pkt. 3 er avklart med Skatt Vest.  
• Saken videresendes kommunestyret i Lund til orientering. 

 
 
 
 
 
 
SANDNES, 12.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
           Tilbake 
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21/14 Vedr. brev fra revisor/rådmannen om 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Styringssystemer" 
 
Arkivsak-dok.  13/00290-11 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 21/14 
 
Bakgrunn: 
Viser til vedlagte epost fra rådmannen i Lund, som opprinnelig er sendt til Rogaland Revisjon 
IKS. 
 
I eposten ber rådmannen revisor om å utsette/avlyse den vedtatte forvaltningsrevisjonen. 
Rådmannen framholder i eposten til revisor bl.a. at han «mener at dettet prosjektet er en 
feilprioritering av kommunens midler og ber dere vurdere å utsette det for å bidra i 
spareprosessen». Kommunen skal spare inn overskridelser på HO på mellom 4 og 5 mill. kr. 
 
Rådmannen er av revisor gjort oppmerksom på at dette ikke er et spørsmål som kan eller skal 
avgjøres av revisor, men må oversendes kontrollutvalget. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret har det overordnede ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen, og nedsetter et 
kontrollutvalg for å føre løpende tilsyn med forvaltningen på kommunestyrets vegne.  
 
Kontrollutvalget skal i løpet av det første året etter at nytt utvalg er valgt, utarbeide en Plan 
for forvaltningsrevisjon som skal vedtas av kommunestyret. Nåværende plan ble vedtatt av 
kommunestyret i 2012, og gjelder for hele 4-årsperioden. Kontrollutvalget har i år bestilt 
prosjektet «Målstyring», som var ett av 4 vedtatte prosjekter i planen. Kontrollutvalget kan 
også ta opp saker på eget initiativ uavhengig av kommunestyret så sant saken er viktig ut fra 
et kontroll- og tilsynsperspektiv2. 
 
Rådmannen er den kontrollerte part, og har ikke anledning til å uttale seg om de kontroller 
som kommunestyret eller kontrollutvalget har vedtatt å gjennomføre. Dette er bl.a. også en av 
årsakene til at kontrollutvalgene skal ha en egen administrasjon som er helt uavhengig av 
rådmannen. 
 
Rådmannen framholder også i eposten til revisor at «vi har ikke utbredt bruk av målstyring.» 
 
Rådmannen har i følge Kommunelovens § 23.2 ansvar for at «administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 
betryggende kontroll.3» Hva som menes med en betryggende kontroll går bl.a. fram av 
Kontrollutvalgsboka s. 51: 

• Et godt kontrollmiljø i kommunen (dette inkluderer kontrollutvalget) 

                                                 
2 Se «Kontrollutvalgsboka» s. 24 
3 Utheving foretatt av sekretariatet 
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• Mål på sentrale områder i kommunen 
• En strukturert risikokartlegging og vurdering av alle områder i kommunen 
• Formålstjenlige rutiner og prosedyrer som skal sikre måloppnåelse regeletterleving og 

riktig rapportering 
• Formålstjenlige informasjons og rapporteringsrutiner 
• Rutiner for oppfølging av at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt 

 
 
Kontrollutvalget har så vidt sekretariatet kan se 3 muligheter: 
 
 

1. Gjennomføre den planlagte forvaltningsrevisjonen i tråd med opprinnelig vedtak 
2. Be kommunestyret om å ta stilling til om forvaltningsrevisjonsprosjektet skal utsettes 

eller gjennomføres som planlagt 
3. Utsette prosjektet i tråd med rådmannens ønsker 
 

 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 
 
 
SANDNES, 09.09.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Brev fra revisor/rådmannen om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Styringssystemer" 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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22/14 Utkast til prosjektmandat - selskapskontroll i Lyse 
Energi AS 
 
Arkivsak-dok.  14/00046-3 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 22/14 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Stavanger, som er en av de største eierne i konsernet, har bedt revisor om å 
legge fram utkast til gjennomføring av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse 
Energi AS. Bestillingen er i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll i øvrige eierkommuner. 
 
Kontrollutvalget i Stavanger ba ved bestilling at mandatet bl.a. skal inneholde 
problemstillinger knyttet til beredskap ved strømbrudd, fornying av nødvendig utstyr, 
risikohåndtering av investeringer og selskapets sponsorvirksomhet. 
 
Saksutredning: 
Revisor har levert utkast til prosjektmandat for gjennomføring av prosjektet. Revisor foreslår 
her at formålet med prosjektet skal være å «gjennomføre kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i Lyse Energi AS (eierskapskontroll), og en analyse av utvalgte forhold knyttet 
til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon).» 
 
Med bakgrunn i dette formålet foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger: 

1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?  
a. Følger selskapet opp eierstrategien til eierkommunene?  

2. Har selskapet tilfredsstillende planer og beredskap for å sikre strømforsyningen?  
3. Hvilke risikovurderinger gjøres før større investeringer i nye anlegg og andre 

selskaper?  
a. I hvilken grad er eierkommunene involvert ved disse risikovurderingene?  

4. Hvordan følger selskapet opp datterselskaper, datterdatterselskaper og tilknyttede 
selskaper?  

a. Eieroppfølgingen  
b. Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter)  

5. Hvordan håndterer selskapet sponsing og hvilket omfang har dette?  
6. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?3  
7. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?  

 
Ved behandling av mandatforslaget kom kontrollutvalget i Stavanger i tillegg med følgende 
tillegg/presiseringer: 

• hvilken lærdom har selskapet trukket fra Noreco saken? 
• er Lyse forberedt på økt energibruk m.m. knyttet til ladestasjoner for el-biler, og hvordan 

et stort antall el-biler m hurtigladestasjoner i et nabolag vil påvirke strømleveranser?  
• hvilke planer finnes for vedlikehold knyttet til nett og trafostasjoner?  
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Slik prosjektet nå foreligger er det kostnadsregnet til 500 timer, fordelt på alle eierkommuner. 
Alle eierkommunene forutsettes å delta i selskapskontrollen, slik at ikke kommunens 
beregnede andel av kontrollen må bekostes av øvrige kommuner. Lund kommunes andel er 
kun stipulert til 4 timer. 
 
Etter at rapporten ble oversendt for behandling i øvrige eierkommunene er det også gjort 
tilføyelser i kontrollutvalget i Sola og i Sandnes, se vedlegg. 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i samarbeid med øvrige 
eiere i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger – med tillegg av de 
presiseringene som går fram av vedtaket i kontrollutvalget i Stavanger, Sola og Sandnes. 

 
 

 
 
 
SANDNES, 24.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Lyse Energi AS  Mandat inkl vedtak fra Stavanger 
Vedtak i Sola og Sandnes kontrollutvalg 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
  



 
 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 12 

23/14 Oppfølging av politiske vedtak 2013 og 1. halvår 
2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00047-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 23/14 
 
Bakgrunn:  
Kontrollutvalget har bedt om lister over oppfølging av politiske vedtak. Det blir for 
øyeblikket levert lister for kommunestyret og formannskapet.  
 
Saksutredning:  
For kommunestyrets del er de fleste sakene registrert som iverksatt. Unntaket er organisering 
av næringsutviklingsarbeidet, hvor det arbeides med å nedsette en arbeidsgruppe til 
utarbeidelse av næringssjefstilling. I tillegg er barnehagedriften Heskestad og Hovsherad på 
anbud og under arbeid. 
 
Når det gjelder formannskapet er også alle saker registrert som iverksatt, med unntak av tre 
saker som fremdeles er under arbeid. To av sakene gjelder de samme to som i kommunestyret, 
og den tredje gjelder oppfølging av organisasjonsgjennomgangen.  
 
Ut fra de mottatte oversiktene ser det ikke ut til at det er saker som ikke er gjennomført eller 
der det fremdeles arbeides med sakene. 
 
Av kontrollutvalgets saker er alt ferdigbehandlet, med unntak av en selskapskontroll som er 
ventet ferdig i begynnelsen av 2015, og to saker som følges opp høsten 2014. 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar oversikten over oppfølging av politiske vedtak i 
formannskap og kommunestyret for 2013 og 1. halvår 2014 til orientering.  
 
Oversikten videresendes kommunestyret til orientering. 

 
 
SANDNES, 21.07.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 
Vedlegg: 

 

Samlehefte Oppfølging pol.vedtak 2013 og 2014.pdf 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Tilbake 



 
 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 13 

24/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – 
Kontrollutvalgets budsjettforslag 
 
Arkivsak-dok.  13/00155-7 
Arkivkode.  151  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 24/14 
 
Bakgrunn: 
I tråd med forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner er kontrollutvalget 
pålagt 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, se likevel nedenfor når det gjelder selskapene. 
 
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. Ut fra regnskapet for 
2013 er det foreslått en liten økning knyttet til kontrollutvalgets utgifter. Etter endringer i 
IKS-loven pr. 1. juli 2014 er det kun denne delen av budsjettet som kan endres av 
kommunestyret. 
 
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. Økningen i budsjettet 
skyldes en liten økning i timeprisen, mens det ikke er foreslått økning i timetallet. 
Budsjettforslaget i et IKS skal også behandles i representantskapet, og vil bli behandlet her i 
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løpet av høsten. Når budsjettet er vedtatt i representantskapet, er det bindende for 
kommunen.4  
 
Kontrollutvalgets administrasjon: 
Lund kommune er medlem i det interkommunale § 27-samarbeidet Rogaland Kontroll-
utvalgssekretariat IS, og kjøper kontrollutvalget administrasjonstjenester herfra. Sekretariatet 
sitt budsjett med fordeling av grunnbeløp til kommunene ble godkjent av styret den 22. august 
2014. Budsjettet i § 27-samarbeid som er eget rettssubjekt fastsettes av styret i samarbeidet og 
følger de samme regler som for interkommunale selskaper, se ovenfor.5  
 
Det er i år foretatt en økning i budsjettet på 4-5 %. Økningen skyldes i hovedsak økte utgifter 
til pensjon. Selskapet drives etter selvkostprinsippet, og endelig betaling til kommunene 
fastsettes i henhold til vedtektene ved regnskapsavleggelse. Fram til nå har det enten ført til 
tilbakebetaling av overskudd eller at opprinnelig budsjett har vært tilstrekkelig. 
 
Kommentar til samlet budsjettforslag 
Ved interne justeringer kommer vi fram til et budsjettforslag som samlet sett har en minimal 
økning i nettobudsjettet fra 2014 til 2015 med 0,17%, noe som i realiteten er en nedgang. 
 
Det foreslås et samlet budsjett på kr.557.000,- eks. mva.  for kontroll og tilsyn for 2015. 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund går inn for en samlet budsjettramme for kontroll og tilsyn 
for 2015 på kr. 557.000,-ekskl.  mva. 
 
 

 
 
 
SANDNES, 25.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Budsjettforslag 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Tilbake 
 

                                                 
4 Endring av IKS-loven med virkning fra 01.01.2014, der kravet om at kommunestyrene skal endelig godkjenne 
budsjettet i interkommunale samarbeid er tatt bort. 
5Se også brev fra KRD 24.09.07 til Buskerud Kommunerevisjon: «..Kommunestyrene i deltakerkommunene må 
ta samarbeidets særbudsjett og særregnskap til orientering.» 
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25/14 Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 
31.07.14 
 
Arkivsak-dok.  13/00247-17 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 25/14 
 
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. 31.07.14, (vedlegg), 
revisors tertialrapport pr. 31.07.14 (vedlegg) og sekretariatets regnskap pr. 31.07.2014.  
 
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 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. 31.07.2014. Det kan derfor være regninger 
som ikke er postert eller fakturaer som ikke er sendt på rapporteringstidspunktet.  
 
Revisor og sekretariatet har ifølge egen rapportering forbrukt rett i underkant av 50%, altså 
under gjennomsnittlig forbruk. Oversikten fra Lund kommune viser et samlet forbruk på ca. 
42%, noe som er godt under gjennomsnittet. Oppgitte utgifter til revisjon er litt mindre enn 
det revisor oppgir, men det kan skyldes regninger som ikke har vært postert på 
rapporteringstidspunktet. 
 
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 for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 
til orientering. 
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SANDNES, 25.06.2014 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

 
 
 
Vedlegg: 
Regnskapsoversikt 31.07.14 
Click here to enter text. 
           Tilbake 
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26/14 Forslag til møteplan for 2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00186-19 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 26/14 
 
Bakgrunn  
Med utgangspunkt i møteplan for 2014 har sekretariatet laget et forslag til møteplan for 2015. 
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 22. 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. Det er satt opp 4 møter i nåværende 
utvalg fram til valget 2015. 
 
Møtedag er 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 2015: 
 
Dag Dato Tidspunkt Kommentar 
Onsdag 11. mars 09:00  
Onsdag 22. april 09:00 Kan bli endret 
Onsdag 10. juni 09:00  
Onsdag 9. september 09:00  
Onsdag 11. november 09:00 Nytt utvalg 
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SANDNES, 25.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
          Tilbake 
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27/14 Statusoversikt pr. september 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00046-23 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 27/14 
 
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.  
  
Kontrollutvalget har for øyeblikket 2 utestående prosjekter som begge skal sluttføres i 2015; 
Målstyring og Eierskapskontroll av kommunen. Det vil derfor ikke være rom for ytterligere 
bestilling av prosjekter for levering i 2015. 
 
 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikt pr. september 2014 til orientering. 
 

 
 
SANDNES, 19.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg:  
Statusoversikt pr. september 2014 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Tilbake 
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28/14 Revisors uavhengighetserklæring 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00171-8 
Arkivkode.  026  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 28/14 
 
Bakgrunn 
Etter forskriften om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 15, skal oppdragsansvarlig 
revisor årlig og ellers ved behov avgi en skriftlig en vurdering om sin uavhengighet, til 
kontrollutvalget.  

Saksframstilling 
Sekretariatet har mottatt vedlagte erklæringen fra revisor, som er en egenerklæring om 
revisors uavhengighet i forhold til Lund kommune.  

Ifølge kommunelovens § 79 skal den som foretar revisjon for en kommune ikke ta oppdrag 
for kommunen dersom revisor eller revisors nærstående har en slik tilknytning til kommunen 
at den kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. I tillegg sier §§ 13 og 14 i forskriften 
hvilke krav som stilles til revisor for å være uavhengig, og hvilke avgrensninger som finnes 
for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget.  

Som det går fram av kommentarene til § 15, stilles det samme krav om uavhengighet og 
objektivitet både til oppdragsansvarlig revisor og til dennes medarbeider. Men kravet om 
dokumentasjon i forhold til kontrollutvalget (egenerklæring), gjelder bare oppdragsansvarlig 
revisor. Erklæringen skal som nevnt avgis årlig, dersom det ikke forligger forhold som tilsier 
at erklæringen må avgis hyppigere.  

Erklæringen er gitt på revisors eget ansvar, og skal ikke godkjennes av kontrollutvalget, men 
tas til orientering.  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar revisors uavhengighetserklæring 2014 til orientering. 
 

 
SANDNES, 25.06.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Uavhengighetserklæring 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Tilbake 
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29/14 Orientering om revisors overordnede strategi for 
revisjonsåret 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00171-10 
Arkivkode.  026  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 17.09.2014 29/14 
 
Bakgrunn 
Iflg. Forskrift om kontrollutvalg § 4 skal kontrollutvalget føre det løpende tilsyn og kontroll 
med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller 
fylkestinget. Dette tilsynet omfatter bl.a. å se til at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. Kontrollutvalget skal også iflg. Forskriftens § 6 se til at kommunens 
årsregnskap blir revidert på en forsvarlig måte og ellers holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet og se til at dette foregår samsvar med lover og forskrifter. 
 
Saksutredning: 
Revisor er som nevnt i henhold til forskrift om revisjon § 4 pålagt å planlegge, gjennomføre 
og rapportere revisjonen slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. Som et 
ledd i kontrollutvalgets tilsyn, vil revisor orientere kontrollutvalget om sin planlegging av det 
arbeidet som skal utføres i regnskapsåret 2014. Vi gjør oppmerksom på at regnskapsåret ikke 
følger kalenderåret. Dette regnskapsåret avsluttes ikke før etter at regnskapet for 2014 er 
avlagt våren 2015. Hovedarbeidet i det enkelte regnskapsåret starter derfor ikke før etter 
ferien. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar revisors overordnede strategi for revisjonsåret 2014 til 
orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 18.08.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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Kontrollutvalget i Lund 
         


 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00046 


Vedlegg: Statusoversikt pr. september 2014 


 
 
Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. september 2014. 


 
Vedtatte prosjekter under arbeid: 
Forvaltningsrevisjons- 
prosjekter 


Vedtatt 
igangsatt 


Estimert 
timeforbruk 


Status Forventet 
ferdigstilt 


Målstyring 20.11.13 150 t Ferdigstilles i 2015 av 
budsjettmessige årsaker 


2015 


     
Selskapskontroller     
IRS Miljø IKS 11.09.13 Ukjent Ferdigstilles i 2015 av 


budsjettmessige årsaker 
2015 


Eierskapskontroll av Lund 
kommune 


11.09.13 150 t Ferdigstilles i 2015 av 
budsjettmessige årsaker 


2015 


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


Forvaltningsrevisjons- 
prosjekter 


Bestilt Behandlet Estimert 
timeforbruk 


Oppfølging 
behandlet 


Status Oppføl- 
ging 


Vedlikehold 15.11.10/ 
2013 


05.03.14 200 t  Til kommune 
styret 


6 mnd. etter 
kst. 


Økonomistyring og 
internkontroll i HO 


09.11.11 13.06.12 120 t 11.09.13 Fulgt opp i 
kommunestyret 


 


Ferdig- 
behandlet 


Attraktiv arbeidsgiver 
(arbeidsg.politikk) 


16.11.09 14.09.10 150 t 20.09.10 Oppfølging via 
kommunestyret 


Ferdig- 
behandlet 


       
Selskapskontroller       
Interkommunalt arkiv 
IKS 


2011 26.02.13 Kr. 6.000,- 20.11.13  Ferdig- 
behandlet 


 
 
 
Andre saker: 
 
Sak/prosjekt Behandlet Status Merknader 
Overordnet analyse 15.06.2011 Behandlet i kontr.utv.  
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 








Regnskapsrapport 31.07.2014 - kontroll og tilsyn
Lund kommune, kontrollutvalget


Vedtatt av Kontrollutv. Regnsk. 31.07. % av Regnskap
Art Kommunest forslag Lund komm. budsj. selskapene %


1081 Godtgjørelse folkevalgte 60 000 60 000 11 000
1099 Arbeidsgiveravgift 9 000 9 000 1 565


LØNN 69 000 69 000 12 665


1100 Kontormateriell ( 0 2000
1115 Matvarer 0
1140 Annonser, reklame, informasjon 0
1150 Opplæring/kurs 20 000 20 000
1160 Utgifter og godtgj. Reiser, diett, bil m 2 500 3 000 243
1170 Transportutgifter/drift egne transp.m. 2 500 8 000
1195 Avgifter, gebyrer, lisenser og  o.l. 3 000 2 000 1 300


KJØP AV VARER OG TJENESTER 28 000 33 000 3 543


1375 Til IKS/§ 27, fordeles slik: 453 000
Revisor 285 000 328 000 155 880
Sekretariat 99 000 103 000 69 000
Kjøp av tjenester 69 000 24 000
Kjøp av tjenester, netto 453 000 455 000 216 616 47,80 % 225 035 49,70 %


1429 mva tjenester
KJØP AV TJENESTER - BRUTTO


BRUTTO BUDSJETT/REGNSKAP
Refusjon mva


SAMLET BUDSJETT/REGNSKAP, NETTO 550 000 557 000 232 824 42,30 %





		Ark1






Budsjettforslag 2015 - kontroll og tilsyn
Lund kommune, kontrollutvalget


Kontrollutvalgets Regnskap 2013 Kontrollutvalgets %-økning
Art Budsjett 2014 Lund komm. Budsjettforslag 2015


1081 Godtgjørelse folkevalgte 60 000 48 660 60 000
1099 Arbeidsgiveravgift 9 000 6 860 9 000


LØNN 69 000 55 520 69 000


1100 Kontormaterie  28000 0
1115 Matvarer 0
1140 Annonser, reklame, informasjon 0
1150 Opplæring/kurs 20 000 6 700 20000
1160 Utgifter og godtgj. Reiser, diett, bil m 2 500 3 407 3000
1170 Transportutgifter/drift egne transp.m. 2 500 1 346 5000
1195 Avgifter, gebyrer, lisenser og  o.l. 3 000 2 950 3000


KJØP AV VARER OG TJENESTER 28 000 14 403 31 000


SUM KONTROLLUTVALGETS UTGIFTER 69 923 100 000


1375 Til IKS/§ 27, fordeles slik: 453 000 382 936 457 000
Revisor 285 000 283 936 337 000,00
Sekretariat 99 000 99 000 109 000,00
Kjøp av tjenester 69 000 11 000,00
Kjøp av tjenester, netto 453 000 382 936


1429 mva tjenester 95 734
KJØP AV TJENESTER - BRUTTO 478 670


BRUTTO BUDSJETT/REGNSKAP 548 593
Refusjon mva -95 734


SAMLET BUDSJETT/REGNSKAP, NETTO 550 000 452 859 557 000 0,17 %





		Ark1






LUND KOMMUNE


Arkiv FE-216
Sak 12/187


Saksbehandler Rolv Lende


Dato             06.11.2013            


Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
047/13 Kommunestyret 05.12.2013


FORVALTNINGSREVISJON. ØKONOMISTYRING OG 
INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORGSETATEN.
  


Rådmannens forslag til vedtak:


(Saken fremmes uten innstilling).


05.12.2013 Kommunestyret


Møtebehandling:


Kjell Erfjord fremmet følgende forslag:


Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering.


Ved votering ble Kjell Erfjord sitt forslag enstemmig vedtatt.


KS-047/13 Vedtak:


Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering.







SAKSOPPLYSNINGER:


Kommunestyret gjorde i sak 35/12 slikt 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
! Kommunen bør foreta månedlige budsjettkontroller i rådmannens ledergruppe
! Kommunen bør vurdere om regnskapene fullt ut skal periodiseres ved budsjettkontrollen
! Kommunen bør foreta budsjettendringer gjennom året ved vesentlige endringer i prognosene2
! Kommunen kan vurdere om det er behov for at den administrative kontrollen skal utvikles videre når det 


gjelder budsjettstyring og risikovurderinger
! Kommunestyret forutsetter at anbefalingene blir fulgt opp av administrasjonen.
! Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å ta ytterligere stilling til de anbefalinger som kommer 


fram i rapporten. Tilbakemelding på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp gis til kontrollutvalget 
ca. 6 mnd. Etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyre.


Rådmannen ble bedt om en tilbakemelding fra revisjonen. 25.04.13 var rådmannens 
tilbakemelding slik:


Kontrollutvalget fremmet i K.sak 28/13 slikt forslag til vedtak:


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


Kommunestyret merker seg at flere av kommunestyrets vedtatte anbefalinger ikke er fulgt 
opp av rådmannen, selv om dette uttrykkelig ble forutsatt i vedtaket. Det gjelder: 


1. Endringer ang. budsjettprosessen 
2. Sak for kommunestyret ang. avklaringa av servicenivået innenfor HO 
3. Ytterligere periodisering av regnskap/budsjett.


Påfølgende vedtak i K. sak 28/13 ble slik:







Saken oversendes til administrasjonen for oppfølging av de punktene som administrasjonen fikk i oppgave av 
kommunestyret.


Følgende tilbakemelding gis:


1. Budsjettprosessen
Sett fra rådmannens ståsted fungerer budsjettprosessen rimelig bra og er nå stort sett 
som tilbakemeldt 25.04.2013. Opplegget for årets budsjettprosess ble behandlet av 
formannskapet i sak 33/13 (20.08.13) hvor de fattet slikt vedtak:


Budsjettprosessen for budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 godkjennes.


Samtidig fikk rådmannen i oppdrag å utrede mulige omfordelinger etatene innbyrdes. 
Denne utredning ble framlagt som internt notat til formannskapets møte 17.09.13 uten 
merknader.


Rådmannen anførte slik i ledermøte 13.08.2013 med adresse til kommunalsjefene:


Økonomiplan – budsjett 2014.
Utsiktene så langt i år tyder på underskudd i årets regnskap grunnet betydelig merforbruk HO-sektoren 
dersom ikke tiltakene kommunestyret vedtok 20.06.2013 klarer å rette dette opp. Rådmannen forventer 
”kremmerånd” i alle ledd for om mulig komme ut i ballanse.


Viktig at tiden fram mot budsjettarbeidet begynner for alvor etter at statsbudsjettet framlegges 14. oktober, 
benyttes til kritisk gjennomgang av driften i egen etat opp mot vedtatt budsjett sammen med avdelingsledere 
og TV. Kommunalsjefene bør ha tilgengelige oversikter over ikke lovpålagte oppgaver med tilhørende 
kostnader som evt. kan kuttes ut. Det er lov å ha velbegrunnet ønskeliste om økt ramme, men lite tyder i dag 
på at rammen for Lund kommune totalt kan økes. Budsjettkonferansen med formannskapet er fastsatt til 22. 
og 23. oktober. Programmet for budsjettarbeidet er slik:
! Fra dags dato: Kritisk gjennomgang i egen etat sammen med mellomleder og TV.
! 10.09.2013: Frist innlevering skriftlige ønsker driftsendringer (opp og ned) + ønsker investeringer 


kommende 4 år
! 14.10.2013: Statsbudsjettet offentliggjøres
! 16.10.2013: Samlet ledergruppe arbeider med felles budsjettforslag – hele dagen (reserve 17.10.13)
! 21.10.2013: Om kvelden: Rådmannens budsjettforslag legges fram for formannskap/kommunestyrerep. 


og andre.


Rådmannen anførte slik i ledermøte 27.08.2013 med adresse til kommunalsjefene:


Budsjett
Rolvs notat av 22.08.2013 – sendt samme dag i e-post til ledergruppen ble gjennomgått og diskutert. 
Utfordringene er store. Antatt merforbruk HO: 2,5 mill kr, økte utgifter barnehagesektoren: 3,5 mill kr. Viktig at 
kommunalsjefene kommer med tilbakemelding for egen etat innen fredag 6.09.2013 kl 12.00. Aktuelle tiltak
diskuteres med HTV i møte 11.09.13 kl 10.00. Skal opp i formannskapet 17.09.2013.


Rådmannen anførte slik i ledermøte 11.09.2013 med adresse til kommunalsjefene:


Budsjett/økonomiplan
Formannskapet gjorde i møte 20.08.2013 bl.a. slikt vedtak:


! Formannskapet ber HO-utvalget fortsatt utøve stram budsjettstyring.
! Formannskapet vil se på rammefordelingene mellom etatene i budsjettprosessen.
! Administrasjonen presenterer ulike alternativer til formannskapet i møte 17.09.2013.


Mottatte alternative nedskjæringer/inntektsøkninger ble gjennomgått basert på innspill fra 
kommunalsjefene. Saken er unntatt offentligheten foreløpig all den tid det er et
arbeidsnotat til formannskapet.


Rådmannen anførte slik i ledermøte 24.09.2013 med adresse til kommunalsjefene:


Budsjettprosess
Forutsetter som referert i møtereferatet fra vårt møte 13.08.13 at mellomleder og TV er blitt/blir involvert.







Etter rådmannens vurdering dokumenterer dette en ryddig budsjettprosess hvor det er et 
samspill med formannskapet. Det ligger dog en forutsetning til grunn at mellomledere og 
tillitsvalgte blir trukket med i prosessen. I helse og omsorg startet budsjettarbeidet opp i 
mai. Virksomhetslederne i pleie og omsorg og kommunalsjefen vurderer samlet sett 
budsjettarbeidet i etaten som tilfredsstillende etter tilbakemelding rådmannen fra dem. 
Rådmannen tok initiativ til et møte med kommunalsjef og de to virksomhetslederne, samt 
stabsleder 14.10.2013 hvor en konkluderte med å endrede noe på rutinene for å få til en 
bedre samordning i pleie og omsorg. 


2. Avklaring av servicenivået innen HO
Rådmannen beklager nå til liks som i kommunestyrets møte 3.10.13 at dette punkt ikke 
er fulgt opp. Kommunalsjefen for HO er bedt om å fremme en egen sak vedr. 
servicenivået via HO-utvalget til kommunestyret.


3. Ytterligere periodisering av regnskap/budsjett
Rådmannen fastholder at budsjettet for HO nå er periodisert slik som det ble besvart i 
kommunestyrets møte 26.10.13. Kommunalsjefen for økonomi svarte 23.09.13 
kommunalsjefen for HO i e. post etter vedtak i HO-utvalget som etterlyste periodisering, 
følgende:


Budsjettet er periodisert. Dersom dere tar ut en rapport fra jan. – aug. er budsjettet 
periodisert med 8 måneder. Se om ikke dette stemmer.
Ellers er den oversikten som jeg sender hver måned periodisert.


I tillegg periodiserer stabsleder i HO alle lønnsposter ytterligere – noe rådmannen har fått 
bekreftet ved selvsyn.


Utfordringen er uforutsette utgifte og større ut og innbetalinger som ikke følger et på 
forhånd fastsatt mønster. Dette gjelder spesielt barnevernet, samt refusjon 
ressurskrevende brukere. Da må avvikene fra periodiserte beløp kommenteres.


I følge kommunalsjef for økonomi kan periodiseringen detaljers enda mer, men det er det 
ikke ressurser til.


VURDERING:


Ingen vurdering utover det som er beskrevet i under saksopplysningene. Saken fremmes 
uten innstilling.


Rolv Lende
rådmann
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ØKONOMISTYRING OG INTERNKONTROLL I HELSE OG 
OMSORG 
SERVICENIVÅET I HELSE OG OMSORG OPP MOT 
TILGJENGELIGE BUDSJETTMIDLER 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret forutsetter at helse- og omsorgsutvalget kritisk vurderer nivået på etatens 
tjenester i tråd med denne sak. 
 
For øvrig tas saken tas til etterretning. 
 
05.12.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Ved votering ble Helse- og omsorgsutvalget sin innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-048/13 Vedtak: 
 
Kommunestyret forutsetter at helse- og omsorgsutvalget kritisk vurderer nivået på etatens 
tjenester i tråd med denne sak. 
 
For øvrig tas saken tas til etterretning. 
 
 
 
12.12.2013 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
Viser til forrige vedtak 
 
HO-059/13 Vedtak: 
Viser til forrige vedtak 
 







 
 
Helse- og omsorgsutvalget 20.11.2013: 
 
Enstemmig vedtak: 
 
Kommunestyret forutsetter at helse- og omsorgsutvalget kritisk vurderer nivået på etatens 
tjenester i tråd med denne sak. 
 
For øvrig tas saken tas til etterretning. 
 







 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret behandlet 03.10.2013 sak 028/13 fremmet av kontrollutvalget: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring og internkontroll i Helse og omsorg. Slikt 
vedtak ble enstemmig vedtatt: 
”Saken oversendes til administrasjonen for oppfølging av de punktene som administrasjonen 
fikk i oppgave av kommunestyret.” 
 
Dette innebærer at rådmannen skal følge opp kommunestyrets vedtak fra 27.9.2012:  


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


 
Etter kommunestyrets møte 3.10.2013 har rådmannen gitt kommunalsjef for helse og 
omsorg i oppdrag å utarbeide sak i tråd kulepunktet over. 
 
 
Forsvarlige tjenester – innen budsjettrammen? 
Servicenivå er ikke klart definert, og oppfattes her som det nivå tjenestene drives på, 
økonomisk, faglig, personellmessig osv. Vedtaket antas å omfatte alle tjenester innen helse 
og omsorg, dvs sjukeheim, heimetjeneste, Bo og avlasting, Kjøkken/reinhold, helsestasjon, 
helseavdeling, NAV Sosial og Dalane barnevern. Ambulansen driftes på oppdrag fra SUS, 
og holdes utenfor vurderingen. 
 
For å drøfte servicenivået på de ulike tjenestegreinene må dette nivået settes i en 
sammenheng for å gi mening, og dette er her gjort ved å sammenstille KOSTRA-data fra 
Lund kommune med andre kommuner på de tjenesteområder data foreligger. 
 
Slik vedtaket oppfattes skal rådmannen avklare: 


- hvordan servicenivået i helse og omsorg er forhold til andre kommuner,  
- om kommunens tjenestenivå er forsvarlig1 i henhold til helse- og 


omsorgstjenestelovens krav 
- om det er tilstrekkelige budsjettmidler til å opprettholde et forsvarlig tjenestenivå. 


 
Som vi skal komme tilbake til angir ikke lovens forsvarlighetskrav et absolutt nivå. Om 
tjenestene som ytes er forsvarlige vurderes i det enkelte tilfelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 § 4-1. Forsvarlighet 


Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal 


tilrettelegge tjenestene slik at: 


a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, 


b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, 


c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine 


lovpålagte plikter og 


d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. 
 







Servicenivået i helse og omsorg i forhold til andre kommuner 
 
Kommunalsjefen har foretatt sammenstillinger av Lund kommunes tjenestenivå opp mot 
sammenlignbare kommuner slik dette uttrykkes i KOSTRA.  
 
For å lage er grunnlag som kan fungere bedre enn tilfeldigheter, har en valgt å sammenlikne 
Lund med Eigersund, Sokndal, Bjerkreim, Hå, Strand og Sauda kommuner. Dette er delvis 
kommuner med noenlunde tilsvarende tjenestestruktur i pleie og omsorg, og delvis 
kommuner med befolknings- og sysselsettingsstruktur som kan minne om Lund. 
 
Videre sammenliknes med ”Kostragruppe 1” som er kommuner definert slik av SSB: Små 
kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter. 
 
1. Legetjenesten og fysio- og ergoterapi 
Legeårsverk i kommunehelsetjenesten, 2012 (se vedlegg 1): 
Lund kommune har relativt høg legedekning i ft kommunene. Lund har 12,9 lege pr 10 000 
innbyggere mot 10,5 i Kostragruppe 1 (KG1).   
Fysioterapidekningen er, nedjustert for hel stilling ved Lundheim folkehøgskole, omtrent på 
nivå med sammenlignede kommuner og med KG1. Ergoterapidekningen er over 
sammenliknede kommuner og KG1. De forebyggende aspekter knyttet til ergoterapi retta 
mot heimeboende eldre, og barn og unge med oppfølgingsbehov, er antakelig årsak til 
denne satsing.  
KOSTRA bygger på faste stillinger. Permisjoner har gitt vesentlig svakere reell dekning. 
 
2. Helsestasjonen 
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, pr innb 0-20 år, 2012 
(se vedlegg 2): 
Lund kommunes kostnader til helsestasjon er i underkant av sammenliknede kommuner og 
KG1. Helsesøsterdekning er noe lågere, og lege- og fysioterapidekning noe høgere enn 
KG1. 
 
 
3. Barnevern 
Netto driftsutgifter til barnevern pr barn 0-17 år, Rogalands kommuner, 2012 (se vedlegg 3): 
Utgiftene i Lund var vesentlig under Eigersund, Strand og Sauda, og noe over Sokndal, 
Bjerkreim og Hå. Lund kommunes utgifter til barnevern lå ca 50 % under KG1.  
Målt på kostnad til barneverntiltak pr barn var Lund klart lågest av de 7 kommunene. 
 
4. Pleie og omsorg 
Netto driftsutgifter pr innbygger 67 år+, 2012 (se vedlegg 4): 
Lund ligger noe over midten på utgifter til pleie og omsorg pr innb 67 år+. Nivå på KG1 ligger 
på ca kr 105 000, kr 20 000 under Lund.  
 
En viktig årsak til dette er at Lund kommune har mange på sjukeheimsplass, og, som en 
følge av svakt utbygget heimetjeneste, få med heldøgnspleie i egen bolig/omsorgsbolig. 
 
Lund kommunes utgift til heimesjukepleie ligger svært lågt, vel 50 % under KG1. 
 
5. Korrigert brutto utgift pr sjukeheimsplass, 2012 (se vedlegg 5): 
Lund kommunes kostnad til sjukeheimsdrift ligger relativt lågt, men noe over KG1. 
 
Merknad vedr kostnad pr sjukeheimsseng 
Lunds sjukeheim er ikke fysisk utforma med sikte på effektiv drift, dette gir en dyr driftsform. 
Dette, sammen med at større kommuner ofte har habilitering, vedtaksmyndighet, eksterne 
rapportering, personaloppfølging, anskaffelser og kvalitetssikring skilt ut i egen enhet/stab, 
øker enhetskostnadene ved Lund sjukeheim.  
 
 
 







 
KOSTRA-tallene inkluderer merforbruk på sjukeheimen på 1,85 mill kr i 2012.  
Det kan uten videre konstateres at drift av Lund Sjukeheim innen rammen ville gitt uforsvarlig 
drift. 
 
Sjukeheimen har en nattvakt som også betjener 35 omsorgsboliger på senteret. Dersom 
denne funksjonen (ca 1,4 mill kr) var overført heimetjenesten ville sjukeheimen ha betydelig 
lavere kostnader enn KG1, samtidig som kostnad til heimetjenesten ville økt. 
 
6. Økonomisk sosialhjelp (se vedlegg 6) 
Netto driftsutgifter pr innbygger 20-66 år, 2012: 
Lund NAV hadde nesten kr 2 200 i sosialhjelpsutgift pr innbygger 20-66 år. Kostnad i KG1 
var kr 1990. En viktig årsak til høgt nivå her er at NAV har bosatt flyktninger i 2012 som 
kommunen mottar inntekter på som imidlertid ikke går til NAV. Kommunene med lågest 
utgiftsnivå bosetter ikke flyktninger. 
 
Lund kommune scorer meget godt på kort stønadslengde både til unge 18-24 år og eldre, og 
på låg andel mottakere som mottar stønad over 6 måneder. Dette er de vesentlige 
indikatorene mht aktivisering av stønadsmottakerne, og kostnadsbegrensning for 
kommunen. 
 
Kritisk vurdering av datasammenstillingen er nødvendig 
Det er i begrenset grad mulig å trekke klare konklusjoner selv etter sammenstilling 
kommunene i mellom av data i KOSTRA-tabellene. De betydelige avvik som opptrer enkelte 
steder skyldes ofte ulik måte å føre kostnader, eller at KOSTRA ikke fanger opp 
særegenheter i organisering eller oppgavefordeling.  
 
Tidvis vil en likevel kunne påpeke at en kommune drives rimeligere eller dyrere enn den 
andre. 
 
De 10 største kommunene i Norge har i en årrekke lagt betydelige ressurser på å ”vaske” 
KOSTRA-tallene gjennom å justere dataene for ulike kostnadsføringer, ulik organisering osv. 
Dette gir bedret kvalitet på sammenstillingene av kommunenes resultat. Tilsvarende 
”vasking” av data er ikke gjort av Lund kommune eller andre vi kan sammenlikne oss med. 
 
Kommunebarometeret 2013 
Kommunal Rapport har utarbeidet Kommunebarometeret, og presenterer dette slik: 
”I stedet for å drukne politikerne i detaljer, prøver vi å vise det store bildet. 
Kommunebarometeret erstatter ikke grundige og kostbare utredninger om en enkelt sektor – 
men det bidrar til at kommunen kan se hvilken sektor som det kan være verdt å se nærmere 
på. Det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige resultater. Likevel ser vi at 
en del kommuner skiller seg klart ut. Vi ser også at flere kommuner klarer å kombinere stram 
pengebruk med omfattende tilbud til brukerne. 
I små kommuner kan selvsagt spesielle forhold gi spesielle utslag. Det er viktig å se etter 
årsaken til at kommunen kommer godt eller dårlig ut. En dårlig karakter kan ha en god 
forklaring. 
Alle kommuner er rangert for hvert enkelt nøkkeltall, basert på kommunens egen 
rapportering. Åpenbare feil eller mistenkelige verdier er fjernet. De 5 prosent beste har fått 
karakteren 6. De 5 prosent dårligste får karakteren 1. Kommunene mellom ytterpunktene får 
karakter ut fra om nøkkeltallet er nært de beste eller de dårligste.  
Hvordan skalaen er satt opp er definitivt gjenstand for skjønn. Uansett blir dette en rangering 
fra «bra» til «dårlig» innen hvert nøkkeltall.” 
 
 
 
 
 
 
 







 
Data fra Kommunebarometeret 2013 
Kommunebarometeret 2013 baserer seg på data fra 2012-regnskapet. I barometeret er 
kommunene gitt karakter fra 1 til 6. På grunnlag av denne karakteren er kommune rangert fra 
1 til 428 på den enkelte tjeneste.  
 
De 7 kommunene vi har valgt ut fikk slik karakter, og rang i parantes, på temaene helse, 
barnevern, pleie og omsorg og sosialhjelp: 
 
 
 
 


Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Strand Sauda 


Helse 
 


3,7 (200) 3,7 (198) 4,6 (84) 3,5 (235) 3,4 (249) 3,2 (283) 3,8 (178) 


Barnevern  
 


2,3 (413) 2,7 (395) 1,5 (426) 2,9 (377) 4,6 (183) 4,1 (248) 4,6 (185) 


Pleie og omsorg 
 


2,8 (372) 2,9 (353) 4,8 (118) 3,0 (349) 5,3 (69) 4,9 (104) 5,2 (73) 


Sosialhjelp  
 


3,0 (340) 3,8 (255) 4,8 (139) 6,0 (13) 2,5 (376) 3,4 (305) 3,3 (310) 


 
 
Markeringer gjort i tabellen er foretatt for å lette oversikten, og er foretatt slik: 
 


Topp 1/3 er markert grønn  for kommuneplassering fra 1 til 143. 
Bunn 1/3 er markert  rød  for kommuneplassering fra 286 til 428. 


 
Kommentar til Kommunebarometeret 2013 
Felles for god score på Kommunebarometeret er at det ikke er stor ressursinnsats som 
avgjør om det oppnås gode KOSTRA-resultater slik disse er valgt ut og vurdert av 
Kommunal Rapport.  
 
Det er verd at merke seg at Lund kommune som den eneste av de valgte kommer i den 
beste tredel på 3 av 4 temaområder innen helse og omsorgssektoren! Lund er eneste 
Dalane-kommune som scorer godt på det største området; pleie og omsorg.  
 
Dette er svært gledelig, og indikerer at kommunens ansatte gjør en svært god jobb med til 
dels begrensa ressurstilgang. 
 
Alle kommuner har minst en score blant den svakeste tredel, noen har 2 og en har 3 røde.  
Det er i helse- og omsorgsutvalgssak 45/13 til foretatt en analyse av årsakene til at Lund 
scorer svakt på barnevern: 
 
For å score bedre er oppfølgingen slik på de aktuelle punkt: 


• Bemanning, vi må ha flere fagstillinger pr barn 0-17 år for å score bedre. 
o Dalane barnevern ble tilført 2 nye stillinger fra staten i 2013, noe som vil gi 


bedre score i 2014. 
• Vi må undersøke langt flere av bekymringsmeldingene innen 3 månedersfristen. 


o Klar forbedring er skjedd i 2013.  
• Andel barn med utarbeidet plan må økes. 


 
Det arbeides systematisk med disse oppfølgingspunktene i Dalane barnevern. 
 
 
 
 
 
 







Er det tilstrekkelige budsjettmidler til å opprettholde et forsvarlig 
tjenestenivå 
 
Har Helse og omsorg et forsvarlig tjenestenivå? 
 


 
Lovens krav til forsvarlighet innebærer at alle 
tiltak og tjenester skal være forsvarlige.  
 
Samtidig skal vi i helse og omsorg fange opp og 
iverksette ny kunnskap og faglige anbefalinger  
 
Forsvarlighetskravet viser til hva som er god 
faglig praksis, og angir samtidig hvor store avvik 
fra god praksis som kan aksepteres før avviket 
medfører uforsvarlighet.  
 
Kommunen skal snarest mulig korrigere 
uforsvarlig praksis. 
 


I tråd med at alle enhetene i helse og omsorg skal søke å iverksette ”beste praksis” i 
tjenesteutøvelsen deltar vi på enkelte, utvalgte samarbeids- og utviklingstiltak. I pleie og 
omsorg er nylig iverksatt et prosjekt under ledelse av geriatrispesialist psykolog Lise Næss 
med sikte på bedre ressursanvendelse og omstilling slik at heimetjenesten planmessig tar 
over oppgaver nå tillagt sjukeheimen. Dette er etatens største satsing for tida. 
 
Ellers plukker vi opp og prøver ut forbedringer der det er mulig. 
 
 
KOSTRA-tallene sier noe om ressursanvendelsen i kommunene, og kommentarene 
innledningsvis, sammen med vedlagte grafer, indikerer at Lund kommune har bra dekning på 
lege- og ergoterapitjeneste, rimelig bra på helsestasjonen, og en barnevernstjeneste med 
lave, men stigende, kostnader.  
 
Innen pleie og omsorg bidrar relativt mange sjukeheimssenger til noe høge samla kostnader. 
Det er relativt rimelig drift av hver sjukeheimsplass. Heimetjenesten er svakt utbygget.  
 
NAV Sosial synes å ha rasjonell drift. 
 
Ut fra Kommunebarometeret 2013 har Lund kommune god score på helse, pleie og omsorg 
og sosialhjelp.  
 
Erfaringene fra KOSTRA-gjennomgangen og fra Kommunebarometeret, gir samlet sett et 
betryggende bilde som underbygger en antakelse om at våre tjenester gjennomgående er 
forsvarlige.  Dette spesielt hensyntatt at helse og omsorg har svært få registrerte avvik som 
følge av uforsvarlig praksis. 
 
Hendelser og tiltak som i størst grad utfordrer forsvarlighetsbegrepet finnes innen psykisk 
helse og Bo og avlasting. Dette er meget krevende saker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Tilstrekkelige budsjettmidler? 
Som en illustrasjon på økonomisituasjonen vises resultat for siste regnskapsår, 2012: 
 


 
 
En enkel tilnærming til dette resultatet er at sjukeheimen hadde betydelig underskudd, og de 
øvrige enheter samla hadde overskudd på 0,5 mill kr.  
 
Salg av ledig sjukeheimskapasitet ble prøvd til mange kommuner for å øke inntektene. 
Avtale ble inngått med Sandnes kommune, men kommunen etablerte ny avdeling på 
SUS/Stavanger sykehus i stedet. 
 
De økonomiske hovedutfordringene var i 2012 knyttet til barneverntjenesten, sjukeheimen og 
heimetjenesten. Kort oppsummert er disse enheter, og i tillegg ambulansetjenesten og Bo og 
avlasting, hovedutfordringene også i 2013 og 2014. 
 
Kommunelovens § 47 bestemmer at kommunestyrets budsjett ”er bindende for 
underordnede organer”. Endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de 
inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal meldes kommunestyret som igjen skal 
foreta nødvendige endringer i budsjettet.  
 
I forhold til helse og omsorg er meldte endringsbehov fulgt opp med krav om ytterligere 
innsparinger.  
 
 
Muligheter for innsparinger 
Etaten arbeider systematisk for å søke innsparinger. Vakante stillinger og avvikling av 
Oppsøkende behandlingsteam Dalane (rus og psykiatri) gir mindre kostnader. Nedjustering 
av tjenestenivået på helse vil i praksis bety oppsigelser. Eventuell nedjustering av 
tjenestenivå bør vurderes ved ledighet. For øvrig vil nedskjæring i etaten lett komme i konflikt 
med lovkrav med mindre etterspørselen etter tjenestene avtar. 
 
 
Budsjett 2014 
I budsjett 2014 foreslår formannskapet at barnevernet tilføres friske midler som sikrer 
forsvarlig drift innen den foreslåtte økonomiske rammen, om ikke uforutsette forhold inntrer. 
 
Det legges opp til at sjukeheimen driver innen den rammen som gis i 2014, og betjener 
maksimalt 28 brukere, fordelt på 26 på langtid og 2 på korttidsopphold. Dette er tilstrekkelig 
kapasitet i skrivende stund.  
 
I tillegg skal sjukeheimen inntil videre betjene inntil 3 samhandlingsplasser.  







 
Dersom antall brukere på sjukeheimen truer med å overstige 28, skal disse betjenes av 
heimetjenesten. Dette innebærer at helse- og omsorgsutvalget erkjenner at et eventuelt 
press som følge av økt behov for pleie og omsorg skal ivaretas av heimetjenesten. Dette vil i 
så fall øke en allerede sterk belastning på tjenesten. Underdekning i 2013 på heimetjenesten 
beregnes til kr 400 000 i 2013.  
 
Heimetjenesten tilføres ikke nye midler i forslag til budsjett 2014. Det er grunn til å forvente at 
sjukehusenes utskrivingspraksis videreføres i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. 
Dette innebærer at flere funksjoner før og etter sjukehusinnleggelse skal utføres i 
kommunen, i praksis av heimetjenesten, og at kostnadene til kommunens drift øker. Det 
foreligger ikke signaler om at staten vil kompensere disse merutgiftene. 
 
Lund ambulansen vil kreve kommunal egenadel på ca kr 80 000 pr driftsmåned i 2014. 
Beregnet kommunal driftstilskott på kr 250 000 ble av helse- og omsorgsutvalget redusert til 
kr 55 000 i budsjett 2013, og posten må eventuelt styrkes ved interne omdisponeringer i 
2014.  
 
Bo og avlasting (Haukland bofellesskap) har fått ekstra utfordringer i driften grunnet økte, 
lovpålagte avlastings- og botiltak. Dette vil føre til underskudd i 2013 på vel kr 350 000, og 
dermed et meget krevende utgangspunkt for 2014.  
 
Både Bo og avlasting og Psykisk helse står overfor store utfordringer med særlig 
ressurskrevende brukere. Brukere innlagt ved psykiatrisk avdeling skal etter hvert betjenes i 
kommunen, og betydelig ressursinnsats vil være påkrevd.  
Disse reknes som særlig ressurskrevende brukere når kommunens personalkostnad til 
brukeren overstiger kr 1 010 000 årlig. Deretter refunderer staten 80 % av 
personalkostnadene. Etaten vil i beste fall kunne anvise delvis inndekning for de aktuelle 
særlige ressurskrevende brukerne. 
 
Kjøp av tjenester som legevakt i Flekkefjord og Eigersund, IBO, Dalane barnevern, jordmor, 
krisesenterplasser mv økes i etatens budsjett 2014 med 1 %. Likevel ser vi at kostnaden ved 
de nevnte tjenestene øker 3-4 %, noe som gjenspeiles i fakturaene vi mottar. Differansen 
utgjør betydelige beløp som må dekkes ved nedskjæringer på etatens tjenestenivå. 
 
 
 
VURDERING: 
 
Etaten har gjennomgående forsvarlige tjenester, men vil ha behov for tilførsel av midler til 
drift i 2014 ut over det som bevilges i forslag til budsjett 2014. Helse- og omsorgsutvalgets 
behandling av detaljbudsjett for 2014 vil gi føringer for det aktuelle behovet ved årsstart. 
 
 
 
 
 
Rolv Lende 
rådmann 
 
                  Trond A. Skjæveland 
        kommunalsjef for helse og omsorg 
 
 
 
VEDLEGG: 
Grafer laget på grunnlag av SSB-data for de enkelte tjenester. 
 
 







 
1. Legetjenesten 
 
Legeårsverk i kommunehelsetjenesten, 2012: 
 
 


 
 
 
 
2. Helsestasjonen 
 
Nto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, pr innb 0-20 år, 2012: 


 
 







 
 
3. Barnevern 
 
Netto driftsutgifter til barnevern pr barn 0-17 år, Rogalands kommuner, 2012: 
 


 
 
 
 
 
4. Pleie og omsorg 
 
Netto driftsutgifter pr innbygger 67 år+, 2012: 
 


 
 
 







 
 
5. Korrigert brutto utgift pr sjukeheimsplass, 2012: 
 
 


 
 
 
 
6. Økonomisk sosialhjelp 
 
Netto driftsutgifter pr innbygger 20-66 år, 2012: 
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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 begge deler.  


 


Stavanger kommune - som største eier - har bedt om et kontrollmandat vedrørende Lyse Energi AS. Spørs-


målet om selskapskontroll tas også opp med kontrollutvalgene hos de andre eierne med sikte på å foreta en 


samordnet gjennomgang. Lyse energi AS er et viktig selskap for eierkommunene både ut fra det skal sørge 


for en sikker og rasjonell energiforsyning og for at selskapet bidrar med store økonomiske overføringer. Ut-


byttet til eierkommunene var på 382 millioner kroner for 2013. I tillegg kommer renter og avdrag på ansvar-


lige lån (eierlån). 


 


Lyse Energi AS ble stiftet 17.06.98, og er registrert i Foretaksregisteret 01.09 samme år. Selskapet var resul-


tatet av en sammenslåing mellom en rekke lokale energiselskaper (som Stavanger Energi, Sandnes Energi, 


Sola Energi med flere - selskaper som var etablert tidlig på 1900-tallet). Virksomhetsområdet er produksjon 


og salg av energi- og telekommunikasjonsprodukter, samt bygging og drift av tilhørende infrastruktur. Dette 


arbeidet ivaretar Lyse Energi AS gjennom en rekke heleide datterselskaper. Lyse-konsernet er eid av 16 


kommuner i Sør-Rogaland. Dette er kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Klepp, Hå, Randaberg, Ei-


gersund, Strand, Rennesøy, Hjelmeland, Gjesdal, Finnøy, Lund, Bjerkreim og Kvitsøy.1  


 


Vi har nylig utarbeidet rapporter om kommunenes eierskapsforvaltning for Stavanger, Sandnes, Randaberg, 


Hå og Strand. Sola er under arbeid. Ved rapportene for Stavanger og Sandnes ble det tatt ut noen viktige 


selskaper hvor eierstyringen av både mor- og datterselskaper mv. ble sett nærmere på. Et av disse selskape-


ne var Lyse Energi AS. Vi vil bygge videre på dette arbeidet i selskapskontrollen.  


 


Vi hadde en selskapskontroll av Lyse Energi AS i 2007. Dette er ganske lenge siden, men vi vil også se på funn 


derfra.  


 


 


Formål 
Det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i Lyse Energi AS (eierskapskontroll), og en 


analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon).  


 


 


                                                 
1 Vi har i vedlegg tatt med kommunenes eierandeler. 
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Problemstillinger 
Med bakgrunn i formålet med kontrollen, er det formulert følgende problemstillinger:  


1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?  


a. Følger selskapet opp eierstrategien til eierkommunene? 


2. Har selskapet tilfredsstillende planer og beredskap for å sikre strømforsyningen? 


3. Hvilke risikovurderinger gjøres før større investeringer i nye anlegg og andre selskaper? 


a. I hvilken grad er eierkommunene involvert ved disse risikovurderingene? 


4. Hvordan følger selskapet opp datterselskaper, datterdatterselskaper og tilknyttede selskaper?2 


a. Eieroppfølgingen 


b. Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter) 


5. Hvordan håndterer selskapet sponsing og hvilket omfang har dette?   


6. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?3 


7. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? 


 
Vi foreslår at hovedfokuset i selskapskontrollen blir på selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon) et-


tersom eierskapskontrollen blir kontrollert samlet i rapporter om kommunenes eierskapsforvaltning. 


 
Problemstillingene 1 og 6-7 er standard iht. eierkommunenes planer for selskapskontroll. Problemstillingene 
2-5 er spesielt bedt om fra kontrollutvalget i Stavanger. Som har initiert kontrollen 
 
Selskapskontrollen vil omfatte både morselskapet, datterselskaper, datterdatterselskaper, tilknyttede sels-


kaper og andre selskaper.4 På grunn av det store antallet selskaper det her dreier seg om foreslår vi at det 


gjøres et utvalg etter kontrollutvalgets prioriteringer. Lyse Energi AS er involvert i anslagsvis 55 selskaper.5 


Det understrekes dessuten at det er kun i morselskapet og heleide datterselskaper (og datterdatterselska-


per) hvor vi har fullt innsyn etter lovreglene. For andre selskaper må vi i utgangspunktet forholde oss til of-


fentlig informasjon, og den informasjon som måtte ligge i morselskapet og de heleide datterselskapene (og 


datterdatterselskapene). 


 


 


                                                 
2 Datterselskaper og datterdatterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselskapet). Det vises til aksjelovens § 
1-3. Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor morselskapet har betydelig innflytelse. Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselska-
pet eier/kontrollerer minst 20 % av aksjene. Det vises til regnskapslovens § 1-4. Iht. vår vedlagte oversikt har Lyse Energi AS 25 datterselskaper, dat-
terdatterselskaper og tilknyttede selskaper. Iht. Lyse Energi AS sitt årsregnskap 2013 (note 33) er det 23 slike selskaper. Lyse Energi AS har ikke med 
Risavika LNG Production AS og Viken Fibernett AS (antatt nye/utgåtte selskaper). Bergen Fiber AS er et nytt selskap for Lyse Energi AS. 
3 For offentlige anskaffelser er Lyse-konsernet omfattet av forsyningsforskriften. Denne forskriften har ikke så strenge regler som den ordinære an-
skaffelsesforskriften (den klassiske anskaffelsesforskriften). Når det gjelder offentlighetsloven avhenger spørsmålet av hvor stor den konkurranseut-
satte delen av virksomheten er.  
4 Oppretting av og deltagelse i andre selskaper er hjemlet/tillatt iht. morselskapets og de heleide datterselskapenes vedtekter. 
5 Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over selskapene i Lyse-konsernet. 







 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Eierne i Lyse Energi AS 
Utarbeidet dato/sign.: 


02.06.2014/RES 
År: 


2014 


Enhet: 


Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


02.06.2014/BEM 
Side:  


3 av 7 


Sak:  


Kontrollmandat – Lyse Energi AS 


 
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:  


 Lovregler om aksjeselskaper  


 Selskapets vedtekter og aksjonæravtale 


 Eierkommunenes eierstrategi overfor Lyse Energi AS (2011) 


 DSB, NVE mv. 


 Lyse – Styrets melding til eierne 2013 (eventuelt 2014) 


 Aksjelovens kapittel 4 om Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv.  


 Lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet  


 Forvaltningsloven (eventuelt) og arbeidsmiljøloven 


 KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper 


 


 


Metodevalg 
Metodisk vil vi benytte intervjuer samt gjennomgang av dokumenter og vedtak. Vi vil benytte oss både av 


Lyse-konsernet (styrene og administrasjonene) og eksterne parter (DSB, NVE mv.) herunder også «bruker-


stemmen». Lyse sin inntjening søkes vurdert mot andre (benchmarking). For strøm ses det på hvordan sel-


skapet håndterer skillet mellom monopoldelen (nettvirksomheten) og den konkurranseutsatte delen. Gjel-


dende avtaler og transaksjoner mellom Lyse-konsernet sine selskaper vurderes. Siden hovedfokus denne 


gang rettes mot drift og forsyningssikkerhet foreslås det å redusere gjennomgangen av offentlige anskaffel-


ser, offentlighet, etikk, arbeidsmiljø og miljøvern til et overordnet nivå. 


 


 


Omfang 
Selskapskontrollen vil bli gjennomført av forvaltningsrevisor Rune Eskeland, under ledelse av fagansvarlig for 


forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Bernt Mæland og revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad. Samlet tidsan-


slag til planlegging, kartlegging, analyser og rapportering er 500 timer. Dette blir fordelt iht. eierandeler for 


de kommunene som deltar i kontrollen. Dersom alle kommunene deltar blir Stavanger sin andel på 218 ti-


mer. 
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Vedlegg – Oversikt over Lyse sine selskaper 
 


Morselskap og datterselskaper (med vedtektsfestede formål) 


 


Lyse Energi AS (morselskap) 


Skape verdier for kundene, eierne og samfunnet. Sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder. 


Være en kundeorientert, konkurransedyktig aktør og en attraktiv samarbeidspartner. Kunne tilby kundeløsninger som 


gir kunden valgfrihet og mulighet for effektive og miljøvennlige energiløsninger. Delta i næringsutvikling og næringsvirk-


somhet med relevans til kjernevirksomhetene, enten selv eller i samarbeid med andre, gjennom etablering, aksjekjøp, 


sammenslutninger mv. 


 


Datterselskaper (alle heleide)6 


 


1. Lyse Infra AS 


Utføre tjenester knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur knyttet til elnett, gassnett, bredbånd, varme, 


kjøling, kraftproduksjon mv og deltakelse i andre virksomheter med samme formål. 


 


2. Lyse Neo AS 


Ressurseffektiv og fremtidsrettet produksjon, distribusjon og salg av energi, samt hva hermed står i forbindelse, herun-


der å delta i andre selskaper med liknende virksomhet. 


 


(Bygge og drive anlegg for distribusjon av naturgass, herunder salg av naturgass. Bygge og drive anlegg for distribusjon 


av fjernvarme, herunder salg av fjernvarme. Distribusjon og handel med gass gjennom ledningsnett. Damp og varmt-


vannsforsyning.) 


 


3. Lyse Elnett AS 


Bygge og drive rasjonelle og sikre overføringsnett for energidistribusjon fra produksjon til forbruker. Være en kunde-


orientert aktør. Tilby tjenester med eksternt markedspotensial som har relevans til kjernevirksomheten. Drive annen 


virksomhet i forbindelse med ovennevnt. Delta i andre selskap innen rammen av ovennevnte formål. 


 


4. Lyse IT AS 


Selge og levere IKT-tjenester, herunder IKT-administrasjon, drift, overvåkning, utviklingsoppdrag, prosjektledelse og 


konsulenttjenester samt andre oppgaver som har naturlig forbindelse med dette. 


 


5. Altibox AS 


Skape verdier for kundene, eieren og samfunnet og bidra til at Lyses merkevare styrkes, gjennom utvikling og leveranse 


av kommersialiserte løsninger og produkter relatert til verdiene forenkling, trygghet, comfort og tilgjengelighet/tilgang. 


Utvikle, levere og drifte løsninger innen telefoni, internett/portaltjenester og bredbåndstjenester til Lyses kunder. Være 


                                                 
6 Oversikten er tatt fra Proff.no og Lyse sine nettsider. Den stemmer med Lyse Energi AS (årsregnskap 2013, note 33) med unntak for selskap nr. 14 
(nytt). Den endelige oversikten vil innhentes fra Lyse Energi AS i forbindelse med selskapskontrollen.  
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en kundeorientert, konkurransedyktig aktør og en attraktiv samarbeidspartner. Delta i næringsutvikling og næringsvirk-


somhet med relevans til kjernevirksomheten, enten selv eller i samarbeid med andre, gjennom etablering, aksjekjøp, 


sammenslutning mv. 


 


6. Lyse AS 


Selge kraft samt naturlig tilhørende tilleggstjenester mot kunder i definerte markeder alene eller i samarbeid med andre 


partnere. Selge andre produkter og tjenester som tilbys i utvalgte segmenter og markeder. Sørge for rasjonell kundebe-


handling. Drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål. Delta i andre selskap innen rammen av oven-


nevnte formål. 


 


7. Lyse Fiber AS 


Eie og forvalte fibernett og annen teleinfrastruktur, herunder salg, markedsaktiviteter, utbygging, drift og annen virk-


somhet i tilknytning til dette. 


 


8. Lyse Fiberinvest AS 


Investere, og forvalte Lyse konsernets eierandeler, i selskaper innen telesektoren samt annen virksomhet i tilknytning til 


dette 


 


9. Lyse Produksjon AS 


Drive kraftproduksjon i egne anlegg og via medeierskap i andre produksjonsanlegg. Bygge anlegg for slik virksomhet. 


Sikre verdien av kraftproduksjon gjennom porteføljeforvaltning. Drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte 


formål. Delta i andre selskaper med lignende virksomhet. 


 


10. Lyse Energisalg AS 


Selge kraft og andre energiprodukter til sluttbrukermarkedet. Drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte 


formål. Delta i andre selskap innen rammen av ovennevnte formål. 


 


11. NorAlarm AS 


Å eie og drive en alarmstasjon samt å delta i og etablere andre selskaper og virksomheter. 


 


12. Lyse Smart AS 


Levere tjenester og produkter knyttet til etablering og drift av målings- og automasjonstjenester samt å delta i annen 


virksomhet i tilknytning til dette. 


 


13. Telekom Holding AS 


Eie, samt drive handel med, aksjer i Altibox Telekom AS samt kunne være involvert i finansieringen av Altibox Telekom 


AS og dets virksomhet. 


 


14. Risavika LNG Production AS (nytt heleid datterselskap iht. Lyse sine nettsider) 


Eie og drive et anlegg for omdanning av naturgass til flytende gass ved nedkjøling (LNG-produksjon), samt annen virk-


somhet som har tilknytning til dette. 
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Datterdatterselskaper, tilknyttede selskaper og andre selskaper (opplisting av 40 selskaper)7 


 Lyse Sentralnett AS (100 %) 


 Forus Energigjenvinning AS (100 %) 


 Skangass AS (100 %) 


 Skangass Terminal AB (100 %) 


 Skangass Terminal Gavle AB (100 %) 


 Altibox Danmark AS (100 %) 


 Lyse Kraft AS (100 %) 


 Stayon AS (100 %) 


 Viken Fibernett AS (100 %) 


 Bergen Fiber AS (85 %) 


 Jørpeland Kraft AS (66,67 %) 


 


 Forus Energigjenvinning 2 AS (43 %) 


 Sira Kvina Kraftselskap DA (41,1 %) 


 Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (34 %) 


 Dalane Breiband AS (33,33 %) 


 Vici Ventus Technology AS (33,33 %) 


 Norsk Vind Skiansfjellet AS (26,7 %) 


 Angle Wind AS (22,59 %) 


 


 Northconnect AS (16,67 %) 


 Nimbus Direct AS (15 %) 


 Sway AS (12,29 %) 


 Sway Turbine As (11,78 %) 


 Såkorninvest 2 AS (8,56 %) 


 Alinex ASA (7,79 %) 


 Norwegian Energy Company ASA (7,79 %) 


 Noreco Norway AS (7,79 %) 


 Turbinova AS (6,65 %) 


 Hammertech AS (4,71 %) 


 Mera AS (4,4 %) 


 2K Tools AS (2,61 %) 


 Omegatri AS (1,88 %) 


 Wirescan AS (1,67 %) 


 Drillscene AS (1,52 %) 


 Drilltronics Rig systems AS (1,52 %)  


 Sekal AS (1,52 %) 


 Noyel Diagnostics AS (1,05 %) 


 Plasmacute AS (1,05) 


 Screencancer (1,05 %) 


 Skagen Fibernett Vestfold AS (?) 


 Skagen Fiber AS (?) 


                                                 
7 Eierandeler i morselskapet. Oversikten er tatt fra Lyse Energi AS (årsregnskap 2013, note 33), Rogalands Avis artikkel oktober 2013 (oversikt over 
selskaper i Lyse-konsernet) og Proff.no. Den må ses på som veiledende (inneholder enkelte feil og mangler samt det har vært endringer). Den endeli-
ge oversikten vil innhentes fra Lyse Energi AS i forbindelse med selskapskontrollen. 







 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Eierne i Lyse Energi AS 
Utarbeidet dato/sign.: 


02.06.2014/RES 
År: 


2014 


Enhet: 


Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


02.06.2014/BEM 
Side:  
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Sak:  


Kontrollmandat – Lyse Energi AS 


 


Vedlegg – Kommunenes eierandeler i Lyse 
(med vår timefordeling på kommunene) 
 


Aksjonærer Aksjer Eierandeler Timer 


Stavanger kommune 440.684 43,68 % 
218 


Sandnes kommune 197.064 19,53 % 
98 


Sola kommune 88.195 8,74 % 
44 


Time kommune 58.844 5,83 % 
29 


Klepp kommune 42.670 4,23 % 
21 


Hå kommune 38.190 3,78 % 
19 


Randaberg kommune 33.085 3,28 % 
16 


Eigersund kommune 29.775 2,95 % 
15 


Strand kommune 25.547 2,53 % 
13 


Rennesøy kommune 11.603 1,15 % 
6 


Hjelmeland kommune 10.029 0,99 % 
5 


Gjesdal kommune 9.414 0,93 % 
5 


Finnøy kommune 9.172 0,91 % 
5 


Lund kommune 7.194 0,71 % 
4 


Bjerkreim kommune 5.166 0,51 % 
3 


Kvitsøy kommune 2.351 0,23 % 
1 
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Arkivsak-dok. 14/00041 
Arkivkode  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Stavanger 10.06.2014 43/14 
 
 
SAKSPROTOKOLL 
 
Utkast til prosjektmandat. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse 
Energi AS.  
 
 
Kontrollutvalget i Stavanger har behandlet saken i møte 10.06.2014 sak 43/14 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget presiserte bl.a: 


• det kan være interessant å vite hvilken lærdom selskapet har trukket 
fra Noreco saken.  


• er Lyse forberedt på økt energibruk m.m. knyttet til ladestasjoner for 
el-biler, og hvordan et stort antall el-biler m hurtigladestasjoner i et 
nabolag vil påvirke strømleveranser?  


• hvilke planer finnes for vedlikehold knyttet til nett og trafostasjoner?  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Stavanger bestiller selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS i tråd med det utkastet til 
prosjektmandat som foreligger med de presiseringer som kom fram i møtet. 


 
Sekretariatet har ansvar for å legge fram prosjektmandatet til behandling i 
øvrige eierkommuner.  


 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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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, 07.08.2014 


 


Rogaland Revisjon IKS 


 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 
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KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE 
 
 


PROTOKOLL 
 


 
 
Utvalg:  
Kontrollutvalget i Lund 
 


Møtenr.: 
3-2014 


Møtedato: 
11.06.2014 


Utvalgssaksnr.: 
13/14 - 5/14 


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


Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 


Andre til stede: 
Rådmann Rolv Lende, Lund kommune 
PNM-sjef John Skåland, Lund kommune 
Revisor Monica Nilsen, Kommunerevisjon Vest IKS 
Oppdragsansvarlig revisor Annebeth Melhus Mathiesen, Rogaland Revisjon 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
 
 
 Side 


Saker til behandling 


13/14 13/00045-13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2 


14/14 13/00136-4 Orientering om kommunens regnskap for 1. tertial 
2014 2 


15/14 13/00300-6 Selskapskontroll i IRS Miljø IKS 2 


16/14 13/00250-5 Orientering fra administrasjonen: Tilstander på bygg, 
vurdering for salg  4 


17/14 13/00046-20 Statusoversikt pr. juni 2014 4 


Referat-/meldingssaker 


5/14 14/00015-6 Vedtak KST Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold / 
Eiendomsforvaltning 4 


 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
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13/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 9. april 2014. 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 


 Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 9. april 2014. 
 
 
 
14/14 Orientering om kommunens regnskap for 1. tertial 2014 
 
VEDTAK: 
Kontrollutvalget tar Lund kommunes tertialrapport pr. 1. tertial 2014 til orientering. 
 


Møtebehandling 
Rådmann Rolv Lende orienterte om tertialrapporten.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget tar Lund kommunes tertialrapport pr. 1. tertial 2014 til 
orientering. 


 
 
 
15/14 Selskapskontroll i IRS Miljø IKS 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kommunestyret i Lund tar den framlagte rapporten vedr. selskapskontroll i IRS Miljø 
IKS til orientering. 
 
Kommunestyret ber om at administrasjonen gir tilbakemelding til kommunestyret via 
kontrollutvalget om hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp innen ca. 6 
måneder etter at kommunestyret har fattet vedtak. 
 


Møtebehandling 
Revisor Monica Nilsen orienterte.  


   
Kontrollutvalget foreslo at det bør stå i første avsnitt at rapporten ”..tas til 
etterretning.” 


 
 Kontrollutvalget foreslo følgende tillegg til forslag til vedtak: 
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1. ”Revisor påpeker i rapporten at Lund kommune har vedtatt 
eiermelding og dermed har fastlagt rutiner for oppfølging av sine 
selskaper. Revisor kan imidlertid ikke se at det har vært orientert om 
IRS i kommunestyret etter at eierskapsmeldingen ble vedtatt, slike 
eiermeldingen forutsetter for alle selskaper. Revisor framholder også 
at det i eiermeldinger er ordfører som har fått ansvar for opplæring av 
representantskapsmedlemmer. Dette har ikke skjedd, og det er heller 
ikke gjort for på hvilken måten denne opplæringen skal foregå, eller 
som det foreligger noen planer for dette. Kontrollutvalget anbefaler 
for kommunestyret at dette forholdet avklares.” 
 


2. Kontrollutvalget anbefaler for kommunestyret at pkt. 4.6. ”funn som 
vedrører selskapets drift og selskapets styre” blir fulgt opp av Lunds 
representanter i styre og representantskap for IRS. 


 
3. Kontrollutvalget peker også på at det bør avklares om det er gitt 


tilbakemelding fra selskapet på Fylkesmannens påpeking av at 
anlegget kan bli stengt pga klager på lukt fra slam og kompostering. 


 
 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse endringene. 
 
Vedtak 
Kommunestyret i Lund tar den framlagte rapporten vedr. selskapskontroll i 
IRS Miljø IKS til etterretning med følgende kommentarer: 
 


1. Revisor påpeker i rapporten at Lund kommune har vedtatt 
eiermelding og dermed har fastlagt rutiner for oppfølging av sine 
selskaper. Revisor kan imidlertid ikke se at det har vært orientert 
om IRS i kommunestyret etter at eiermeldingen ble vedtatt, slik 
eiermeldingen forutsetter for alle selskaper. Revisor framholder 
også at det i eiermeldingen er ordfører som har fått ansvar for 
opplæring av representantskapsmedlemmer. Dette har ikke 
skjedd, og det er heller ikke gjort rede for på hvilken måte denne 
opplæringen skal foregå, eller som det foreligger noen planer for 
dette. Kontrollutvalget anbefaler for kommunestyret at dette 
forholdet avklares. 
 


2. Kontrollutvalget anbefaler for kommunestyret at pkt. 4.6. ”funn 
som vedrørende selskapets drift og selskapets styre” blir fulgt opp 
av Lunds representanter i styre og representantskap for IRS. 


 


3. Kontrollutvalget peker også på at det bør avklares om det er gitt 
tilbakemelding fra selskapet på Fylkesmannens påpeking av at 
anlegget kan bli stengt pga klager på lukt fra slam og 
kompostering. 
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Kommunestyret ber om at administrasjonen gir tilbakemelding til 
kommunestyret via kontrollutvalget om hvordan rapportens anbefalinger er 
fulgt opp innen ca. 6 måneder etter at kommunestyret har fattet vedtak. 


 
 
 
16/14 Orientering fra administrasjonen: Tilstander på bygg, vurdering for 


salg  
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund tar PNM-sjefen sin utredning til orientering. 
 


Møtebehandling 
PNM-sjef John Skåland orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 


 Kontrollutvalget i Lund tar PNM-sjefen sin utredning til orientering. 
 
 
 
17/14 Statusoversikt pr. juni 2014 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikt pr. juni 2014 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 


 Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikt pr. juni 2014 til orientering. 
 
 
 
 
 
Referat-/meldingssaker: 
 
5/14 Vedtak KST Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold / 


Eiendomsforvaltning 
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EVENTUELT 
• Sekretariatet sjekker kontrollutvalgets vedtak knyttet til vedlikeholdsrapporten 


og oversendt vedtak til kommunestyret. 
• Sekretariatet undersøker til neste møte om papirversjon av protokollen skal 


underskrives. 
• Saker til neste møte:  


o Oppfølging av revisors merknader til årsoppgjørsnotatet 
o Kontrollutvalget ber om en ny orientering på oppfølging av tidligere 


gjennomført forvaltningsrevisjon om økonomi i Pleie og omsorg, (inkl. 
utnyttelse av IKT systemer). Kommunalsjef Trond Skjæveland inviteres 
til neste møte.  


 
 
 
 
 
 
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 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 








For the best experience, open this PDF portfolio in
 
Acrobat X or Adobe Reader X, or later.
 


Get Adobe Reader Now! 
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From: Cicel T. Aarrestad
To: Olsen, Wencke Sissel
Cc: Annebeth Melhus Mathiassen; Bernt Mæland
Subject: Lund kommune - kontrollutvalgsmøte 17.9.2014
Date: 8. september 2014 15:03:44



Det vises til vedlagte mail fra rådmann i Lund kommune hvor han ber om at
forvaltningsprosjektet «målstyring»  utsettes som følge av svært svak økonomi for tiden.
Revisjonen har vært i dialog med rådmannen som er klar  over at dette er opp til utvalget selv å
bestemme, og at revisjonen ikke kan bestemme dette.  Det vises i den anledning til
kontrollutvalgsboken hvor utvalgets rolle er diskutert i relasjon til en forsvarlige egenkontroll.    
 
Med hilsen
Rogaland Revisjon IKS
 
Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsaut. revisor
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger
caarrestad@rogaland-revisjon.no
Tlf +47 905 79 755 eller 519 14 071
                                                                                                                                                                           



P Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig!
 



Fra: Rolv Lende [mailto:rolv@lund.kommune.no]
Sendt: 5. september 2014 12:19
Til: Bernt Mæland
Kopi: Etatsledere
Emne: SV: Forvaltningsrevisjon - "Målstyring" - Melding om oppstart / Oppstartsmøte
Jeg er borte 17.09.14 og kan ikke møte da. Kan vi ikke ta oppstartsmøtet over åpen telefon? Vi
har ikke utbredt bruk av målstyring. Kommunestyret og hovedutvalgene har fastsatt en del mål
etter egen sak i kommunestyret. Vi har satt i gang sparing over hele linjen inkl innkjøpsstopp,
ansettelsesstopp, kuttet ut kurs mv grunnet varslede overskridelser innen HO på mellom 4 og 5
mill kr. Jeg mener at dettet prosjektet er feilprioritering av kommunens midler og ber dere
vurdere utsette det for å bidra i spareprosessen.
Hilsen
Rolv Lende
Rådmann
rolv@lund.kommune.no          
Telefon: 51404702   Mobil: 95759774
<image001.jpg>
Fra: Bernt Mæland [mailto:bmaeland@rogaland-revisjon.no]
Sendt: 5. september 2014 11:15
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Til: Rolv Lende
Emne: Forvaltningsrevisjon - "Målstyring" - Melding om oppstart / Oppstartsmøte
 
Lund kommune
Rådmann Rolv Lende
 
Melding om oppstart av forvaltningsrevisjon
 
Kontrollutvalget vedtok 20.11.2013 å igangsette et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. Denne e-
post er en underrettelse om hvilket mandat Rogaland Revisjon IKS er gitt i gjennomføringen av
prosjektet.
 
Prosjektet er:
«Målstyring»
 
Formålet med prosjektet er å vurdere  kommunens bruk av målstyring som et bevisst, effektiv og
målrettet styringsverktøy.
 
Mandatet for prosjektet følger vedlagt.
På våre nettsider finnes ytterligere informasjon om forvaltningsrevisjon og hvordan vi arbeider.
Det er møte i kontrollutvalget i kommunen den 17. september 2014 og  vi lurer på om det er
mulig å kombinere dette med et oppstartsmøte for prosjektet?
Vi legger opp til en tett dialog med kommunens administrasjon. Oppdragsgiver og mottaker av
sluttrapporten er kontrollutvalget. Rutinen er forøvrig at rådmannen vil motta rapporten til
uttalelse før oversendelse til kontrollutvalget. Rådmannens kommentarer blir deretter lagt
direkte inn i rapporten.
 
Elin Fagerheim Bjerke vil være den medarbeider hos oss som kommer til å gjennomføre
prosjektet, i tett samarbeid med oppdragsansvarlig revisor og undertegnede.
 
 
Med vennlig hilsen
Rogaland Revisjon IKS
Bernt Mæland
Fagansvarlig Forvaltningsrevisjon
Tlf. + 47 913 21 357
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger
http://www.rogaland-revisjon.no
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Lund komune 
Rapporteringsskjema 


Oppfølging av politiske vedtak 


Formannskapet2013 


Saksnr. Sakstittel 
001/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 


,002/13 REFERATSAKER 


FORSLAG OM SALG AV KOMMUNALT HUS 
003/13 (Lutcherath huset) 


OK-ETATEN- DETALJBUDSJETT DRIFT 2013 
004/13 OG INVESTERINGSBUDSJETT 2013-2016. 


005/13 !GODKJENNING AV MØTEBOK 


006/13 REFE:KAT!SAKER 


FORSLAG OM SALG AV KOMMUNAL BOLIG -
007/13 NEDRELUNDESTRANDA29 


1008/13 LYS STREKNINGEN KIRKEN - NYGARD BRU 


,009/13 SAMARBEIDSAVTALE ØYEBLIKKELIG HJELP 


1010/1 3 GODKJENNING AV MØTEBOK 


1011 /13 IREF-1::.1-U\ l !SAKI::.R 


1012/13 !RegnsKap 2012 


01 3/13 IArsmeldmg 2012 


014/13 ORGANISERING AV FOLKEHELSEARBEIDET 


Evaluering av nedbemanning og omstilling 1 pleie 
015/13 og omsorg 


HESI<ESTAD OG HOVSHERAD BARNEHAGE -
016/13 FRAMTIDIG DRIFTSFORM 


Iverksatt Videre oppfølging 
ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 







01l/1 3 [KJøp av hus ok 
OHS/13 [GODKJENNING AV MØ-l t:tiOK ok 
019/13 [ REFERA TSAKER ok 
020/13 TV-AKSJONEN 2013 ok 


[MAL FOR LUND KOMMUNES lA-ARBEID. 
021/13 HANDLINGSPLAN ok 


UKGANI~t:KING AV 
022/13 NÆRINGSUTVIKLINGSARBEIDET l LUND ok 


023/13 Refinansiering av kommunens lån til investeringer ok 
[024/13 BudsJettregulenng 1nvestennger 2013 ok 
[025/13 Økonom1rapport 1. tertial 2013 ok 


117. ma1 arrangement Heskestad - søknad om økt 
026/13 tilskudd ok 
[027/13 [LYS STREKNINGEN KIRKEN- NYGARD BRU ok 


[MEDLEMSKAP l REGION STAVANGER BA-
028/13 DESTINASJON STAVANGER ok 
029/13 [KonsesJon Sira -Kv1na- uttalelse ok 
030/13 Søknad om etablenngstilskudd - Nænngstondet ok 
031/13 GULJKJI::NNING AV MØ Jl::ijUK ok 
032/13 REFERATSAKER ok 
033/13 BudsJett og økonomiplan 2014-2017 ok 
034/13 UMJ~G.A.NI~I::KING PULl l 11:: l - HØKING ok 
1035/13 l::lerskapsmeldmg 201 3 - 2016 ok 


JAKU~j~I::NHU~I:: l - RESUL"I A l AV 
036/13 SALGSPROSESS ok 


[SØKNAD OM KJØP AV INDU~TRITOMl-
037/13 HOLAMOEN ok 
1038/13 GOLJ~JI::NNING AV MØl f::ijUK ok 
039/13 [Kt:t-cRATSAKER ok 


[Interkommunalt ark1v - endnng av selskapsavtale 
040/13 og eierandel ok 







041/13 Innløsing av grunn - Opplysningsvesenets fond ok 
1042/13 ltl-~AK ok 
043/13 ltoKonom1rapport 2. tert1al 2013 ok 


ISVØMMEHALL/TRENINGSSENTER- FORSLAG 
044/13 TIL PRISER ok 


Handlingsprogram riKsveger 2014- 2017 (2023)-
045/13 høring ok 


046/13 Jernbaneverkets handlingsprogram 2014- 2023 ok 
UTLYSING AV 50% LEDIG STILLING SOM 


047/13 BARNEHAGEKONSULENT ok 
1048/13 


1


tlUdSjett 2014 ok 
1049/13 !GODKJENNING AV MØTEBOK ok 
050/13 l Kt:.~ t::RA TSAKER ok 


!Kausjon for lan (kassekreditt) til Hammeren 
051/13 barnehage ok 
052/13 Ny pensjonsordnmg for folkevalgte ok 
053/13 Betalingssatser Lundbadet 2014 ok 
054/13 Dalane Energi IKS ok 
055/13 Ambulansetjenesten 1 Lund ok 
1056/13 tludsjett 2014 ok 
1057/13 ~~entraladmlmstrasJonen- budsjett 2014 ok 


17. ma1 2014 og markering av grunnlovsjubileet pa 
058/13 nasjonaldagen ok 







Lund komune 
Rapporteringsskjema 


Oppfølging av politiske vedtak 


Formannskapet2014 


Saksnr. Sakstittel 


001/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 


002/14 REFERATSAKER 


003/14 OrganlsasjonsgJennomgang 


Utlysing av stillinger. Kommunalsjef 
for økonomi og kommunalsjef for 


004/14 oppvekst og kultur. 


K-vedtak 49/13 - utbygging av 
005/14 nattpatruljen 


Ambulansetjenesten i Lund -
006/14 oppfølging av kommunestyrevedtak 


Utvidelse ved Heskestad skule -
007/14 flytting barnehage 


008/14 Tiltak 1 S1ra Kvma vannomrade 


009/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 


1010/14 Kt:t-t:KAI::;AKt:K 


Grunnlovfest1ng av det lokale 
011/14 folkestyret - oppfordring 


1012/14 ,Budsjett 2014- uttordnnger HU 


1013/14 IMo1ve1en 7, Jakobsenhuset 


!Iverksatt Videre oppfølging 


ok 
ok 


ok 


ok 


ok 


ok 
ok 
ok 
ok 


ok 
ok 
ok 







TOMTEPRISER GAMMELT 
014/14 BOLJGFEL T PA UALAND ok 


1015/14 1 B-SAK ( etablenngstilskuad) ok o 
[U167T4 [GODKJENNING AV MØTEBOK ok 
f{r17f'f4 [REFERATSAKER 


NEDSETTING AV ARBEIDSGRUPPE 
TIL UTARBEIDING AV 
STILLINGSJNSTRUKS FOR 


018/14 NÆRINGSSJEFSTILLING Ordføreren arbeider med saken 


1019/14 Avtaler - Butetat ok 
jS-øKnad - OmgJønng av ansvarlig Jan 


020/14 til egenkapital - Uninor ok 


[Budsjettendringer av 
021 /14 investeringsbudsjettet for 2014 ok 


1022/14 [Regnskap 2013 ok 
.023/14 [Arsmeldmg 2013 ok 


ISALG AV KOMMUNAL EIENDOM-
024/14 SAGODDEN SAMEIE ok 


[025/14 :Kommuneplanen 2014- 2025 ok 
[OrgamsasJonsgJennomgangen -


026/14 oppfølging Under arbeid 


1027/14 [GODKJENNING AV MØTEBOK ok 


1028/14 IREFERA TSAKER ok 


[Dalane Energ1lKS- godkjenning av 
029/14 eieravtale ok 


HESKESTAD KULTURHUS-
SØKNAD OM KOMMUNALT LÅN 


030/14 M.M. ok 
031/14 [Økonom1rapport 1. tert1al 2014 ok 


[Anbud barnehagedrift Heskestad og 
032/14 Hovsherad Under arbeid 







033/14 Kommunesammenslåing - utredning ok 
!Ansettelse 20% konsulent 


034/14 omsorgsavdelingen ok 







Lund kommune 
Rapporteringsskjema 


Oppfølging av politiske vedtak 


Kommunestyresaker 2013 


Saks nr Sakstittel 


001/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 


1002/13 REFERATSAKER 


Valg av varamedlemmer til 
heimevernenemnda for perioden 2012-


003/13 2016 


004/13 Kontrollutvalgets årsmelding 2012 


Rapport fra selskapskontroll i 
005/13 interkommunalt arkiv IKS (IKA) 


FOLKEHELSEPLAN 2013- 2017 
006/13 LUND KOMMUNE 


RULLERING AV KOMMUNENS 
007/13 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012 


:ooB/13 GUUKJt:.NNING AV M~ l t:.ljUK 


1009/13 Kt:.t-t:.KAISAKt:.K 


1010/13 KegnsKap 2012 


1011 /13 Arsmeldmg 2012 


1012/13 :Valg av nytt medlem 


1013/13 !Stortingsvalg 2013 


!Iverksatt Videre oppfølging 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 







014/13 


018/13 


019/13 


028/13 


029/13 


030/13 


ORGANISERING AV 
FOLKEHELSEARBEIDET 


GRUNNSKOLEN l LUND 2012 


ok 


Under arbeid fremdeles 


ok 
ok 


ok 


ok 


ok 
ok 


ok 
ok 
ok 


ok 
ok 
ok 


ok 


ok 


ok 







031/13 Eierskapsmelding 2013 - 2016 ok 
032/13 Ambulansetjenesten 1 Lund ok 


Innløsing av grunn -
033/13 Opplysningsvesenets fond ok 


!Handlingsprogram for fylkesveger 
034/13 2014-2017 ok 
1035/13 IØkonom1rapport 2. tert1al 2013 ok 


!SVØMMEHALL/TRENINGSSENTER -
036/13 FORSLAG TIL PRISER ok 


!Handlingsprogram riksveger 2014-
037/13 2017 (2023)- høring ok 


!Jernbaneverkets handlingsprogram 
038/13 2014-2023 ok 
039/13 GOUKJI:::.NNING AV M~ ll:::.l::iOK ok 
040/13 l'<l:::.t-I:::.KAI~AKI:::.I'< ok 


Søknad om a bli avløst for alle 
041 /13 kommunale verv ut valgperioden ok 
1042/13 l NY pensJonsordning tor toiKevalgte ok 


SØKNAD FRA KLEPP KOMMUNE OM 
OPPTAK SOM DELTAKER MED 
FAST SAMARBEIDSAVTALE-
ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 


043/13 IS ok 
044/13 Dalane Energi IKS ok 


DETALJPLAN FOR SKOLE- OG 
IDRETTSOMRÅDE MOl, 2. GANGS 
BEHANDLING -


045/13 EGENGODKJENN ING ok 


REGULERINGSPLAN FYLKESVEG 
046/13 14. KLAGEBEHANDLING ok 







Forvaltningsrevisjon. Økonomistyring 
og internkontroll i helse og 


047/13 omsorgsetaten. ok 
ØKONOMISTYRING OG 
INTERNKONTROLL l HELSE OG 


048/13 OMSORG ok 
1049/13 BudsJett 2014 ok 
1050/13 AmbulansetJenesten 1 Lund ok 
1051/13 Helse- og omsorgsplan 2014-2017 ok 


Krisesenteret i Stavanger - ny 
052/13 samarbeidsavtale og justert egenandel ok 


KOMMUNALE GEBYRER, 
REGULATIV, BETALINGSSATSER 


053/13 OG UTLEIESATSER 2014 ok 


054/13 Renovasjons og slam gebyr for 2014 ok 







lund kommune 
Rapporteringsskjema 


Oppfølging av politiske vedtak 


Kommunestyresaker 2014 


Saks nr Sakstittel 


017/14 Uninor 


tverksatt Videre oppfølging 
ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


ok 


Ordføreren arbeider med saken 


ok 


ok 


ok 







018/14 Budsjettendringer av investeringsbudsjettet for 2014 ok 
1019/14 KegnsKap 2013 ok 
020/14 


1
Arsmelding 2013 ok 


021/14 Reguleringsplan for kvitingen hyttefelt, gnr.50, bnr. 2, ok 
egengodkjenning ok 


1022/14 !GODKJENNING AV MØTEI:30K ok 
023/14 IKcl-cKA 1 ~AKcK ok 
024/14 IUalane Energ1 l KS - godkjennmg av e1eravtale ok 
025114 IØkonom1rapport 1. tert1al 2014 ok 
026/14 !Anbud barnehagedrift Heskestad og Hovsherad Under arbeid 
027/14 Kommunesammenslamg - utredning ok 


028/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2013. ok 


029/14 KUL TURSKOLEPLAN FOR LUND KUL TURSKOLE ok 
~~amhandlingsreformen - kommunal medfinans1enng 


030/14 pr april 2014 ok 
prganisering av interkommunal legevakt i trad med 
kommunelovens§ 28 -1 b administrativ 


031/14 vertskommunemodell ok 







Oppfølging av saker 1. halvår 2014 Kontrollutvalget i Lund 


Sak nr. Sakstittel 
 


Iverksatt Status Merknad 


1/14 Godkjenning av protokoll fra 20.11.13 
 


Ok  F  


2/14 Orientering fra administrasjonen: Innkjøp 
 


Ok F  


3/14 Forvaltningsrevisjonsrapport: 
Vedlikehold 
 


Ok F Oppfølging i 
første møte 2015 


4/14 Årsplan for 2014 – kontrollutvalget 
 


Ok F  


5/14 Årsmelding 2014 – kontrollutvalget 
 


Ok F  


6/14 Kontrollutvalgets regnskap pr. 3. tertial – 
årsregnskap 2013 
 


Ok  F  


7/14 Statusoversikt pr. mars 2014 
 


Ok  F  


8/14 Mottatt sak til kontrollutvalget fra 
Styringsgruppa for folkehelse 
 


Ok F  


9/14 Godkjenning av protokoll fra 05.03.14 
 


Ok F  


10/14 Årsregnskap m/årsmelding 2013 – Lund 
kommune 
 


Ok F Følges opp 
høsten 2014 


11/14 Skatteregnskapet for 2013 med 
kontrollrapport fra Skatteetaten 
 


Ok F  


12/14 Statusoversikt pr. april 2014 
 


Ok F  


13/14 Godkjenning av protokoll fra 09.04.14 
 


Ok F  


14/14 Orientering om kommunens regnskap for 
1. tertial 2014 
 


Ok  F  


15/14 Selskapskontroll i IRS Miljø IKS Ok - Ferdigstilles 
2015 


16/14 Orientering fra administrasjonen: 
Tilstander på bygg, vurdering for salg 
 


Ok F  


17/14 Statusoversikt pr. juni 2014 
 


Ok F  


 


 








 


 


 
 
Arkivsak-dok. 14/00047 
Arkivkode  
Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 
 


Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Kontrollutvalget i Sandnes 05.09.2014 27/14 


 
 


SAKSPROTOKOLL 


 
Utkast til prosjektmandat - selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse 
Energi AS 


 


 
Kontrollutvalget i Sandnes har behandlet saken i møte 05.09.2014 sak 27/14 
 


Møtebehandling 
Det ble orientert om at Sola kontrollutvalg hadde lagt til følgende 
problemstilling i tillegg: 


 Hvilke prinsipper ligger til grunn for verdsettelse av anleggsmidler i 
konsernet?  


Det ble derfor vedtatt å fendre siste del av siste setning til «…vedtaket i 
kontrollutvalget i Stavanger og Sola». 
 
Kontrollutvalget foreslo følgende tillegg til forslag til problemstillinger: 


Kontrollutvalget poengterte at under pkt. 2 bør det tas inn 
klimautfordringer, terrortrusler samt utfallsstatistikk samt følgende nytt 
punkt: 
I hvilken grad har selskapet planer og beredskap for å sikre forsyninger 
knyttet til gass, internett og telekommunikasjon. 
 
Presiseringer til pkt. 3: Hvilke retningslinjer er vedtatt i selskapet, hva er 
grunnlaget for beslutninger og hvem tar beslutninger bl.a. knyttet til 
hensiktsmessighet med små eierdeler i andre selskaper og om 
virksomheten generelt er i tråd med selskapets overordnede formål og 
eierstrategier. 
 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tillegg av problemstilling vedtatt 
i Sola kontrollutvalg og presiseringer/ny problemstilling som kom fram i møtet 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i 
samarbeid med øvrige eiere i tråd med det utkastet til prosjektmandat som 
foreligger – med tillegg av de presiseringene som går fram av vedtaket i 
kontrollutvalget i Stavanger og Sola, med følgende tilleggspresiseringer: 
 


Under pkt. 2 bør det tas inn klimautfordringer, terrortrusler og 
utfallsstatistikk, samt følgende nytt punkt: 







 
 


 2 


 I hvilken grad har selskapet planer og beredskap for å sikre 
forsyninger knyttet til gass, internett og telekommunikasjon. 


 
Presiseringer til pkt. 3: Hvilke retningslinjer er vedtatt i selskapet, hva er 
grunnlaget for beslutninger og hvem tar beslutninger bl.a. knyttet til 
hensiktsmessighet med små eierdeler i andre selskaper og om 
virksomheten generelt er i tråd med selskapets overordnede formål og 
eierstrategier.  


 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 







 


 


 
 
Arkivsak-dok. 14/00054 
Arkivkode  
Saksbehandler Jane Døskeland Idland 
 


Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Kontrollutvalget i Sola 03.09.2014 26/14 


 
 


SAKSPROTOKOLL 


 
Utkast til prosjektmandat - Selskapskontroll i Lyse Energi AS 
 


 
Kontrollutvalget i Sola har behandlet saken i møte 03.09.2014 sak 26/14 


 
Møtebehandling 


Kontrollutvalget legger inn følgende tilleggspunkt: 


 Hvilke prinsipper ligger til grunn for verdsettelse av anleggsmidler i 
konsernet.  


 
 
Votering 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sola bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i samarbeid 
med øvrige eiere i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger – 
med tillegg av de presiseringer som går frem av vedtaket i kontrollutvalget i 
Stavanger, med følgende tillegg 


 Hvilke prinsipper ligger til grunn for verdsettelse av anleggsmidler i 
konsernet. 


 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 







