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Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
18/14 Godkjenning av protokoll fra møte den 11. juni 2014 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møte den 11. juni 2014. 
 

Møtebehandling 
Det ble pekt på flere skrivefeil i vedtaket knyttet til IRS. (Vedtaket i IRS 
flere skrivefeil på, «som» skal vre «om» - linje 2 «funn som vedrører 
selskapets drift»…. ) Sekretariatet retter opp disse feilene. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møte den 11. juni 2014. 
 

[Lagre]  
 
 
 
19/14 Ytterligere oppfølging av tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon 

vedr. økonomistyring i pleie og omsorg 
 
 

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

Møtebehandling 
Kontrollutvalget satte fram forslag til følgende kommentar: 
 
«Kontrollutvalget vil påpeke at tross tilbakemeldinger om endringer knyttet 
til rapportens anbefalinger, er det fremdeles ikke foretatt nødvendige 
avklaringer av tjenestenivået sett opp mot økonomi. Dette vil være viktig 
når det nå skal foretas nye innsparinger.» 
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Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar rådmannens til bakemelding knyttet til 
kommunestyrets vedtak i sak 28/13 til orientering med følgende 
kommentar: 
 
• Kontrollutvalget vil påpeke at tross tilbakemeldinger om endringer 

knyttet til rapportens anbefalinger, er det fremdeles ikke foretatt 
nødvendige avklaringer av tjenestenivået sett opp mot økonomi. Dette 
vil være viktig når det nå skal foretas nye innsparinger. 
 

[Lagre]  
 
 
 
20/14 Oppfølging av revisors merknader knyttet til årsregnskapet for 2013 i 

Lund kommune 
 
 

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. 

 
 

Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 

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

 
 Saken vart lagt fram uten forslag til vedtak. 
 

Møtebehandling 
Arne Skobba satte fram følgende forslag til vedtak: 
 
Rådmannen er den kontrollerte part, og har ikke anledning til å uttale seg 
om de kontroller som kommunestyret eller kontrollutvalget har vedtatt å 
gjennomføre.  
 
Kontrollutvalget er pålagt å gjennomføre årlig forvaltningsrevisjon. Selv om 
det er åpnet for å la være å gjennomføre forvaltningsrevisjon i ett enkelt år 
dersom det er nødvendig av økonomiske grunner, er det også poengtert at 
dette må inn igjen i kontrollutvalgets budsjett påfølgende år. Det vil derfor 
ikke være noen varig innsparing knyttet til å la være å gjennomføre for-
valtningsrevisjon ett enkelt år.  
 
Formålet med prosjektet målstyring er å vurdere kommunens bruk av 
målstyring som et bevisst, effektivt og målrettet styringsverktøy. 
 
Kontrollutvalget ønsker derfor å gjennomføre den planlagte forvaltnings-
revisjonen i tråd med opprinnelig vedtak. 
 
Votering 
Dette forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Rådmannen er den kontrollerte part, og har ikke anledning til å uttale seg 
om de kontroller som kommunestyret eller kontrollutvalget har vedtatt å 
gjennomføre.  
 
Kontrollutvalget er pålagt å gjennomføre årlig forvaltningsrevisjon. Selv om 
det er åpnet for å la være å gjennomføre forvaltningsrevisjon i ett enkelt år 
dersom det er nødvendig av økonomiske grunner, er det også poengtert at 
dette må inn igjen i kontrollutvalgets budsjett påfølgende år. Det vil derfor 
ikke være noen varig innsparing knyttet til å la være å gjennomføre for-
valtningsrevisjon ett enkelt år.  
 
Formålet med prosjektet målstyring er å vurdere kommunens bruk av 
målstyring som et bevisst effektivt og målrettet styringsverktøy. 
 
Kontrollutvalget ønsker derfor å gjennomføre den planlagte forvaltnings-
revisjonen i tråd med opprinnelig vedtak. 
 

[Lagre]  
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22/14 Utkast til prosjektmandat - selskapskontroll i Lyse Energi AS 
 
 

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.  

 
 

Møtebehandling 
Rolf Audun Moen satte fram følgende tillegg knyttet til pkt. 2: 
«Hvordan fastsettes utbytteprosenten i selskapet?» 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. 
 
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 med følgende tillegg til pkt. 
2: 

• Hvordan fastsettes utbytteprosenten i selskapet?»  
 

[Lagre]  
 
 
 
23/14 Oppfølging av politiske vedtak 2013 og 1. halvår 2014 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

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

Møtebehandling 
Arne Skobba satte fram følgende forslag til vedtak: 
«Kontrollutvalget anbefaler for kommunestyret at det blir gjort fortgang i 
sakene nevnt nedenfor: 

• organisering av næringslivsarbeidet i kommunen 
• oppfølging av organisasjonsgjennomgangen i kommunen 

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

Karl Andreas Moen satte fram følgende alternativt forslag til første  
setning:  
 
«Kontrollutvalget påpeker at sakene nedenfor fortsatt ikke er utredet:-----« 
 
Votering 
Kontrollutvalget stemte innledningsvis over Arne Skobbas forslag til første 
setning: Dette forslaget fikk 2 stemmer og falt (Arne Skobba og Rolf 
Audun Moen) 
 
Det ble deretter stemt over Karl Andres Moens forslag. Dette forslaget fikk 
3 stemmer og ble dermed vedtatt. (Karl Andreas Moen, Bodil Heskestad 
og Sonja Surdal) 
 
Resterende del av Arne Skobbas forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak 
Kontrollutvalget påpeker at sakene nedenfor fortsatt ikke er utredet: 

• organisering av næringslivsarbeidet i kommunen 
• oppfølging av organisasjonsgjennomgangen i kommunen 

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

 
Oversikten videresendes kommunestyret til orientering. 

[Lagre]  
 
 
 
24/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalgets budsjettforslag 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

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

 
Møtebehandling 

 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund går inn for en samlet budsjettramme for kontroll og 
tilsyn for 2015 på kr. 557.000,-ekskl.  mva. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
25/14 Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 til 
orientering. 
 

Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedttt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 
31.07.14 til orientering. 
 

[Lagre]  
 
 
 
26/14 Forslag til møteplan for 2015 
 
 

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 
 

 
Møtebehandling 
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Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
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 
 

[Lagre]  
 
 
 
27/14 Statusoversikt pr. september 2014 
 

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

Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikt pr. september 2014 til orientering. 
 

[Lagre]  
 
 
 
28/14 Revisors uavhengighetserklæring 2014 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar revisors uavhengighetserklæring 2014 til orientering. 
 

Møtebehandling 
 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar revisors uavhengighetserklæring 2014 til 
orientering. 

[Lagre]  
 
 
 
29/14 Orientering om revisors overordnede strategi for revisjonsåret 2014 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar revisors overordnede strategi for revisjonsåret 2014 til 
orientering. 
 

Møtebehandling 
Revisor har foreslått at gjennomgangen tas for lukkede dører, jfr. Koml. § 
31.5.  
Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under orienteringen. 
 
Revisor orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar revisors overordnede strategi for revisjonsåret 
2014 til orientering. 
 

[Lagre]  
 
 
 
EVENTUELT 
Til neste gang:  Ny økonomisjef – orientering om siste regnskapsstatus  
   Be om oppfølging av rapporten ang. vedlikehold 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
Arne Skobba 
Leder av kontrollutvalget     Wencke S. Olsen 
        Sekretær for kontrollutvalget 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
 


