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Kontrollutvalget i Lund kommune 
Møteinnkalling 

 
 
 

Møtested: Møterommet på Rådhuset 
Dato: 12.11.2014 
Tidspunkt: Kl. 9.00 
Møtenr: 5-2012 
 
 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
30/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
31/14 Orientering om kommuneregnskapet 2014/budsjettforslag 2015 
32/14 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Vedlikehold" 
33/14 Årsplan for 2015, kontrollutvalget i Lund 
34/14 Statusoversikt pr. november 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, 05.11.2014 
 
Arne Skobba 
Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen 
 Sekretariatet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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30/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  13/00045-17 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 12.11.2014 30/14 
 
 
 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17. september 2014 legges fram for kontrollutvalget 
for endelig godkjenning. 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 17. september 2014. 
 

 
 
 
 
 
SANDNES, 16.10.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll fra møte 17.09.14 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
           Tilbake 
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31/14 Orientering om kommuneregnskapet 
2014/budsjettforslag 2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00136-7 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 12.11.2014 31/14 
 
Bakgrunn  
Kontrollutvalget har en lovfestet rett til å knytte kommentarer til kommunes årsregnskap før dette 
behandles av formannskap og kommunestyre. Det medfører at kontrollutvalget har behov for å 
følge med i status knyttet til budsjett og regnskap i løpet av året. Som et ledd i kontrollutvalgets 
tilsyn med regnskapet bes derfor rådmann/økonomisjef med jevne mellomrom om å orientere om 
regnskapet. 
 
Kontrollutvalget gir ikke innstilling til kommunestyret i denne saken, men tar den til orientering. 
Eventuelle kommentarer til regnskapet fra kontrollutvalget gis i forbindelse med behandling av 
årsregnskapet. 
 
Saksutredning: 
Tertialrapporten for 2. tertial er behandlet i formannskapet den 21. oktober. Saksutredning og 
vedtak knyttet til tertialrapport og budsjett 2015 m/økonomiplan ligger ved. 
 
Økonomisjefen var invitert for å ha en orientering om regnskap 14/budsjett 15 for 
kontrollutvalget, men hadde ikke anledning. Fungerende rådmann John Skåland vil møte og 
orientere kontrollutvalget. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 16.10.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Saksutredning tertialrapport m vedlegg 
Saksutredning budsjett/økonomiplan m vedlegg 
Click here to enter text. 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Tilbake  
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32/14 Administrasjonens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten "Vedlikehold" 
 
Arkivsak-dok.  14/00015-8 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 12.11.2014 32/14 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget er ansvarlige for å se til at kommunestyrets vedtak ang. gjennomført 
forvaltningsrevisjon følges opp av kommuneadministrasjonen (rådmannen)1. 
 
Kommunestyret behandlet i møte den 08.05.14 rapport fra forvaltningsrevisjon 
«Vedlikehold» og fattet følgende vedtak: 

«Kommunestyret i Lund tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten ang. 
vedlikehold/eiendomsforvaltning til etterretning og ber administrasjonen  
følge opp revisors anbefalinger.» 

 
I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen: 

• Vi vil anbefale kommunen å vurdere om man skal utarbeide en vedlikeholdsstrategi, slik at 
man styrker politisk forankring, kommunikasjon og felles forståelse for vedlikeholdsbehov og 
vedlikeholdsarbeid 

• Vi vil anbefale kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig å selge eldre kommunale 
boliger 

• Vi vil anbefale kommunen å vurdere hvordan man kan styrke KOSTRA-rapporteringen, slik at 
man kan få nytte av dette verktøyet i sitt analysearbeid.  

 
Saksutredning: 
Rådmannen har i e-post av 02.11.14 gitt tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp. 
 
Tilbakemeldingen er at kommunen har innarbeidet de to første anbefalingene i sine rutiner. 
Anbefalingen ang. KOSTRA-rapporteringen er gjort rede for i sak til LMT/Kommunestyret, 
se vedlegg. 
 
Rådmannen har gitt tilbakemelding på anbefalingene i rapporten.  
 
I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at 
rådmannen følger opp rapporten. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan 
administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er 
rådmannen sitt ansvar. Kontrollutvalget kan likevel melde saker videre til kommunestyret 
dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
 

                                                 
1 Jfr. forskrift om kontrollutvalg § 12. 
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Siden oppfølging av denne rapporten er behandlet i kommunestyret i forbindelse med saken 
om vedlikeholdsstrategi, er det ikke naturlig å foreslå at rådmannens tilbakemelding 
videresendes kommunestyret i dette tilfellet. 
 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Lund tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
SANDNES, 16.10.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Sak til kommunestyret m/vedtak 
Vedlikeholdsstrategi
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
 
           Tilbake 
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33/14 Årsplan for 2015, kontrollutvalget i Lund 
 
Arkivsak-dok.  13/00186-27 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 12.11.2014 33/14 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget vedtar hvert år en plan for kontrollutvalgets arbeid det kommende året.  
 
Saksutredning: 
Sekretariatet har laget utkast til årsplan for 2015. Planen er bygget over samme lest som 
tidligere planer.  Forslaget er ment som et utgangspunkt for diskusjon i kontrollutvalget, der 
utvalget legger til eller tar bort etter eget ønske.  
 
Sekretariatet innarbeider evt. endringsforslag som måtte komme fram i forslaget til årsplan før 
den videresendes til kommunestyret. Alle kontrollutvalgets saker sendes via kommunestyret, 
da kontrollutvalget rapporter direkte til kommunestyret.  
 
Det vises for øvrig til vedlagte planforslag. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Kontrollutvalget i Lund vedtar den framlagte årsplanen for 2015. 
 

2. Planen videresendes kommunestyret i Lund til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 16.10.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Utkast til årsplan 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
           Tilbake 
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34/14 Statusoversikt pr. november 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00046-26 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lund 12.11.2014 34/14 
 
Bakgrunn: 
Sekretariatet legger 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 et utestående prosjekt som skal sluttføres i 2015; 
Målstyring. Kontrollutvalget har også bestilt eierskapskontroll av kommunen for levering i 
2015. Sekretariatet foreslår at denne utsettes til 2016, og legges fram som første rapport for 
det nyvalgte kontrollutvalget.  
 
Til dette møte foreligger oppfølging av forvaltningsrevisjon «Vedlikehold» til behandling. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

• Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. november 2014 til 
orientering. 

• Kontrollutvalget ber om at prosjektet «Eierskapskontroll» utsettes til og 
leveres i 2016. 

 
 
SANDNES, 18.09.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

Vedlegg:  
Statusoversikt 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Tilbake 
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KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 
Utvalg:  
Kontrollutvalget i Lund 
 


Møtenr.: 
4-2014 


Møtedato: 
17.09.2014 


Utvalgssaksnr.: 
18/14 - 29/14 


Disse møtte: 
Arne Skobba 
Rolf Audun Moen (møtte kl. 09.45) 
Bodil Heskestad 
Karl Andreas Moen  
Sonja Surdal 
 


Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 


Andre tilstede: 
Oppdragsansvarlig Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 
 
 Side 


Saker til behandling 


18/14 13/00045-15 Godkjenning av protokoll fra møte den 11. juni 2014 2 


19/14 13/00120-16 
Ytterligere oppfølgin av tidligere gjennomført 
forvaltningsrevisjon vedr. økonomistyring i pleie og 
omsorg 


2 


20/14 13/00043-12 Oppfølging av revisors merknader knyttet til 
årsregnskapet for 2013 i Lund kommune 3 


21/14 13/00290-11 Vedr. brev fra revisor/rådmannen om 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Styringssystemer" 4 


22/14 14/00046-3 Utkast til prosjektmandat - selskapskontroll i Lyse 
Energi AS 5 


23/14 13/00047-7 Oppfølging av politiske vedtak 2013 og 1. halvår 2014 5 


24/14 13/00155-7 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalgets 
budsjettforslag 6 


25/14 13/00247-17 Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 7 


26/14 13/00186-19 Forslag til møteplan for 2015 7 
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27/14 13/00046-23 Statusoversikt pr. september 2014 8 


28/14 13/00171-8 Revisors uavhengighetserklæring 2014 8 


29/14 13/00171-10 Orientering om revisors overordnede strategi for 
revisjonsåret 2014 9 


 
 
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 
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Kontrollutvalget i Lund 
         


 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00046 


Vedlegg: Statusoversikt pr. november 2014 


 
 
Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. november 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     


Lyse Energi AS 17.09.14 Ca  4 t Forventes innen første halvår 
2015 


2015 


Eierskapskontroll av Lund 
kommune 


11.09.13 150 t Gjennomføres 2016 2016 


 
 
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 08.05.14 Til kommune 
styret 


Til 
behandling 


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       
IRS Miljø IKS 11.09.13 11.06.14 Ukjent  Til kommune 


styret 
6 mnd. etter 


kst. 
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 





		Lyse Energi AS

		Eierskapskontroll av Lund
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Innledning 
Kommunestyret har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret velger et 
kontrollutvalg som har det løpende ansvar for kontroll og tilsyn. Kontrollutvalget er kun underlagt 
kommunestyret, og rapporterer derfor direkte til kommunestyret. 


 
 
Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold knyttet til kommunens virksomhet uten hinder 
av taushetsplikt så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn. Det er likevel to viktige 
avgrensninger: 


1.   Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske vurderinger 
2.   Kontrollutvalget har ikke tilsynsansvar overfor kommunestyret 


 
 
Mål for kontrollutvalget i Lund 
Kontrollutvalgets mål er å se til at kommunen følger lover og regler og retter seg etter politiske vedtak. 
I tillegg er kontrollutvalgets mål å se til at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for 
kommunens innbyggere. 


 
Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt både med kommunestyret og det politiske miljøet, samt med 
kommunens administrasjon. Gjennom denne dialogen ønsker kontrollutvalget å få innspill som de kan 
benytte i sitt videre arbeid til beste for kommunen. 


 
 
Saksbehandlingen i kontrollutvalget 
Kontrollutvalget i Lund holder sine møter for åpne dører. Innkallinger og protokoller blir lagt ut på 
kommunens hjemmesider, så sant sakene ikke er unntatt offentlighet. Innkalling og protokoll blir også 
sendt til ordfører og rådmann. Kontrollutvalget vedtar sin møteplan for kommende år hver høst, og har  
for 2014 planlagt  5 møter. Det siste møtet i november blir for nyvalgt kontrollutvalg etter kommune-
valget høsten 2015. Møteplanen legges også ut på kommunens nettsider.  Medlemmene innkalles til  
møte av kontrollutvalgets sekretariat i samarbeid med utvalgets leder. Sekretariatet har ansvar for at 
kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt 


 
 
Kontrollutvalgets oppgaver 


 
Kommunens regnskap, budsjett og internkontroll: 
Kontrollutvalget   skal   påse   at   kommunens   regnskaper   revideres   på   en   betryggende   måte. 
Kontrollutvalget skal også gi uttale til kommunestyret om årsregnskapet. Denne uttalen skal være 
kjent for formannskapet før dette organet gir innstilling til kommunestyret i saken. 


 
Kontrollutvalgets tilsyn omfatter i tillegg bl.a.: 


• Følge med på kommunens økonomistyring og budsjettdisiplin i løpet av året via kommunens 
tertialrapportering 


• Følge opp revisors merknader til regnskap og internkontroll 
• Følge med i revisors arbeid. Dette gjøres bl.a. via revisors rapportering i forbindelse med 


årsoppgjøret og i forbindelse med orientering om planleggingen av kommende revisjonsår 
• Få årlig orientering om skatteregnskapet, skatteoppkrevers melding og kontrollrapport fra 


Skatteetaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 Foreslått endret i Stortingsprop. 119 L, slik at hovedregel blir åpne dører, som i andre utvalg 
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Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årlig det blir gjennomført årlig forvaltningsrevisjon i tråd med vedtatt 
plan. 


 
• Bestilte  prosjekter  for  levering  i  2015  ut  fra  vedtatt  budsjett  og  gjeldende  plan  for 


forvaltningsrevisjon: 
•  


o Målstyring 
 


• Følge opp rapporter ca et halvt år etter behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ingen rapporter å 
følge opp i 2015, da rapporten ang. «vedlikehold» som ble gjennomført i 2014 er fulgt opp på siste møte i 
2014. 


 
Rapport fra gjennomført forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for sluttbehandling. 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret i slike saker. Ved oppfølging av rapporter sendes 
melding til kommunestyret når oppfølgingssak er behandlet i kontrollutvalget. 


 
Selskapskontroll 
Selskapskontroll består av en lovpålagd del og en frivillig del. Den lovpålagde delen er en eierskapskontroll, 
der man undersøker hvordan kommunen forvalter sitt eierskap i de selskapene man har valgt å delta i. Dette er 
ingen kontroll av selve selskapet, men av eierskapet. 


 
I tillegg kan det gjennomføres en frivillig forvaltningsrevisjon i selskapet (offentlig eide AS, IKS, enkelte § 
27-selskaper). En forutsetning for gjennomføring av forvaltningsrevisjon er at selskapet er 
100 % eid av kommunen alene eller sammen med andre kommuner. 
Departementet har i løpet av 2010 også nevnt at det kan gjennomføres slik kontroll i selskap som ikke er 
heleide, men da ut fra åpne kilder. 


 
Kontrollutvalget vil i løpet av 2015 gjennomføre 


 


• Selskapskontroll m forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS 
• Obligatorisk eierskapskontroll av Lund kommune (foreslås utsatt til 2016) 


Kontrollutvalget vil i 2015 følge opp tidligere gjennomført selskapskontroll i  


• IRS Miljø IKS. 


Kontrollutvalget vil også: 
 


• Følge med i rådmannens arbeid med utarbeiding og behandling av eierstrategi. 
• Bestille/vurdere bestilling av nye selskapskontroller med forvaltningsrevisjon dersom dette blir 


aktuelt. 
• Følge opp tidligere behandla selskapskontroller i tråd med kommunestyret sitt vedtak: 


 
Rapportering til kommunestyret på området skjer ved at rapport fra selskapskontroll sendes til 
kommunestyret for sluttbehandling. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i disse sakene. 


 
Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 


 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet er kontrollutvalgets eget. Det 
utarbeides av kontrollutvalget selv, og det er bare kontrollutvalget selv som kan gjøre endringer i utvalgets 
eget forslag før den politiske budsjettbehandlingen. 


 
Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er direkte underordnet kommunestyret. Det er derfor av 
betydning for kommunestyret å være kjent med kontrollutvalgets vurdering av det økonomiske behov for 
kontroll- og tilsynsarbeidet. Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge med til kommunestyret ved 
behandling av årsbudsjettet. 
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Kontrollutvalgets oppgaver på området er: 


• Utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for kommende år. 
• Følge opp budsjett for inneværende år. 


 
 
Andre planlagte oppgaver 
• Opplæring av nyvalgt kontrollutvalg høsten 2015 
• Orienteringer  om  kommunens  drift  på  de  enkelte  områdene  som  et  ledd  i  tilsynet  med 


kommunens aktiviteter 
 
 


• På alle møtene i kontrollutvalget settes det følgende faste punkter: 
o Godkjenning av innkalling og saksliste 
o Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
o Meldinger 
o Eventuelt 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Arne Skobba 
leder i kontrollutvalget 
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Årshjulet består av kjente saker. I tillegg til disse vil det komme saker som dukker opp i løpet 
av året. 


 
 
 
 


Møtetidspunkt Faste saker Øvrige saker/kommentarer 
11. mars  Kontrollutvalgets årsmelding     


       2014 
 


 
    Evt. orientering fra administrasjonen 


22. april      Godkjenning av kommunens 
regnskap og årsmelding 


     Årsrapport fra skatteopp- 
kreveren 


 Rådmann/økonomisjef  orienterer      
om regnskap/årsmelding 


     Skatteoppkrever orienterer om 
skatteregnskapet for 2014 


10. juni      Tertialrapportering  Rådmann/økonomisjef  orienterer   
Om regnskap 1. tertial 


 Regnskap 1. tertial – 
kontrollutvalgets regnskap 


 Selskapskontroll Lyse Energi AS 


9. september  Budsjett for kontroll og tilsyn 
 


 Forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Målstyring» 


 
   Revisors uavhengighets- 


erklæring 


               Sekretariatets utkast til budsjett 2016 
 
Revisor orienterer om 
planleggingav arbeidet for 
kommende år 
 


   Orientering fra administrasjonen 
 11. november  Opplæring nytt kontrollutvalg 


 
  Årsplan for kommende år 


 
 Tertialrapportering 


 
 Revisors planlegging av 


arbeidet for kommende år, 
orientering 


 Rådmann/økonomisjef  orienterer     
om budsjett 16/regnskap 2. tertial 15 


 Kontrollutvalget  planlegger  
aktiviteter for kommende år og lager 
ny årsplan 


   Møteplan for 2016 


 








 


 


 
 


 
LUND KOMMUNE 


 
 
Arkiv   FE-  


Sak   14/475 
Saksbehandler  Ståle Kongsvik 


Dato                16.10.2014            
  


 
 


Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 


061/14 Formannskapet 21.10.2014 
 


 


 
 


 
 


BUDSJETT 2015   
ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
DRIFT 


1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2015 godkjennes med en netto ramme, i 
henhold til alternativ 3, fordelt på etatene slik: 
 
Sentraladministrasjonen    15.852 mill. kr 
OK-etaten                           92.346 mill. kr 
HO-etaten                           84.553 mill. kr 
PNM-etaten                           3.076 mill. kr 
 


2. I medhold av § 3 a i lov om eiendomsskatt til kommunene skriver kommunestyret ut 
eiendomsskatt med 2 promille for faste eiendommer i hele kommunen med virkning 
fra 1.1.2015. Rådmannen bes sette i gang nødvendige takseringarbeider.   


 
3. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes 


med 3,0 prosent fra 1.1.2015. Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris 
2.330 kr. 


 
4. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som 


hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av 
kommunestyret. 
 


5. For undervisningspersonell som fyller 62 år etter 1.1.2015 fjernes ordningen med 


seniortillegg. For andre kommunalt ansatte som fyller 62 år etter 1.1.2015 videreføres 


ordningen fra og med fylte 62 år til og med fylte 64 år. 


 
 


 







 


 


INVESTERING 
 
1. Årsbudsjettet for investeringer for 2015 på 15,49 mill utenfor VAR sektoren og 7,2 mill 


innenfor VAR sektoren godkjennes.  
 


2. Det opptas lån på 10,177 mill. kr til dekning av investeringene i 2015 med 
nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 


 
3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr i 2015 etter behov. 


 
ØKONOMIPLAN 
 
Forslag til økonomiplan for 2015 - 2018 for drift og investeringer godkjennes i henhold til 
formannskapets forslag. 
 
 
 
 
 
 
Rolv Lende 
rådmann 
         Ståle Kongsvik 
                    kommunalsjef for økonomi 
Vedlegg:  
Dok.nr Tittel på vedlegg 
99166 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 
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Arkiv   FE-151  


Sak   12/67 
Saksbehandler  John Skåland 


Dato                13.08.2014            
  


 
 


Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 


055/14 Plan-, nærings- og miljøutvalget 11.09.2014 


038/14 Kommunestyret 25.09.2014 
 


 
 


 
 


 
 


 


 


 
 


OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - 
VEDLIKEHOLD 
   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 


1. Lund kommune innarbeider en vedlikeholdsstrategi i sin vedlikeholdsplan. 
2. KOSTRA-rapporteringen søkes endret slik at bygningsvedlikeholdsutgiftene kan 


leses direkte. 
 
11.09.2014 Plan-, nærings- og miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Innstillingen enst. vedtatt. 
 
PNM-055/14 Vedtak: 
 


1. Lund kommune innarbeider en vedlikeholdsstrategi i sin vedlikeholdsplan. 
 


2. KOSTRA-rapporteringen søkes endret slik at bygningsvedlikeholdsutgiftene kan 
leses direkte. 


 
25.09.2014 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Ved votering ble PNM-utvalget sin innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-038/14 Vedtak: 
 


1. Lund kommune innarbeider en vedlikeholdsstrategi i sin vedlikeholdsplan. 
 


2. KOSTRA-rapporteringen søkes endret slik at bygningsvedlikeholdsutgiftene kan 
leses direkte. 


 







 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Rogaland Revisjon IKS utarbeidet i februar 2014 en ”Forvaltningsrevisjon av 
eiendomsforvaltning – forvaltning, drift og vedlikehold” 
 
Rapporten konkluderer med følgende anbefalinger: 


- Vi vil anbefale kommunen å vurdere om man skal utarbeide en vedlikeholdsstrategi, 
slik at man styrker politisk forankring, kommunikasjon og felles forståelse for 
vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid. 


- Vi vil anbefale kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig å selge eldre 
kommunale boliger. 


- Vi vil anbefale kommunen å vurdere hvordan man kan styrke KOSTRA-
rapporteringen, slik at man kan få nytte av dette verktøyet i sitt analysearbeid. 


 
Kommunestyret gjorde slikt vedtak i sak 016/14 den 8. mai 2014: 
”Kommunestyret i Lund tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten ang. 
vedlikehold/eiendomsforvaltning til etterretning og ber administrasjonen følge opp revisors 
anbefalinger.” 
 
VURDERING: 
 
Kommunalsjefen har hatt det daglige ansvaret for det fortløpende vedlikehold av kommunale 
bygninger siden 1990. I denne tiden er det prøvet ut forskjellige systemer for planmessig 
vedlikehold, og i dag fungerer en ”levende plan” bestående av en vedlikeholdsplan som årlig 
oppdateres, en årlig befaring/inspeksjon av alle bygg, samt ukentlig oppfølging av 
fortløpende vedlikeholdsoppgaver. 
Det er med tilfredshet en konstaterer at Rogaland Revisjon i sin rapport rapporter at denne 
ordningen fungerer godt både for brukere og ledere av byggene. (pkt. 3.9 i rapporten) 
 
Når det gjelder første anbefaling fra Rogaland Revisjon er saksbehandler av den oppfatning 
at å utarbeide en vedlikeholdsstrategi i denne sammenheng sannsynligvis ikke vil føre til 
bedre vedlikehold av kommunens bygninger. Om den fører til en styrket politisk forankring er 
også tvilsomt, ettersom vedlikeholdsplanen pr .d.d. allerede behandles årlig av PNM-utvalget 
som derved har mulighet til å påvirke både prioriteringer og strategier for vedlikeholdet. 
 
Når dette er sagt kan det likevel være hensiktsmessig å innarbeide en strategi i forkant av 
vedlikeholdsplanen. En slik strategi bør være en del av selve vedlikeholdsplanen, og 
synliggjør da overordnede målsettinger og strategier for hvordan vedlikeholdsobjektene skal 
tjene organisasjonen. Forslag til vedlikeholdsstrategi vedlegges denne sak. 
 
Andre anbefaling fra Rogaland Revisjon er innarbeidet i ovennevnte vedlikeholdsstrategi. 
 
Siste anbefaling gjelder KOSTRA-rapportering. Årsaken til dagens form for rapportering er 
den spesielle vedlikeholdsmodellen vi har i Lund kommune. I første omgang blir alle 
vedlikeholdsutgifter regnskapsført i PNM sitt bygningsvedlikehold på respektive konti. Ved 
årets slutt blir alle utgiftene fordelt ut på etatene hvor de hører hjemme. Dette fører til at det 
ikke er mulig å lese bygningskostnadene direkte. Rutinen kan endres ved at det foretas en 
ompostering i regnskapet slik at vedlikeholdskostnadene kommer på en ”direkte lesbar” 
konto. Dette anbefales. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
 
Prioriteringer i vedlikeholdsstrategien og medfølgende plan bør henge sammen med 
bevilgninger i kommunens driftsbudsjett og økonomiplan. 
 
John Skåland 
kommunalsjef for plan,- nærings- og miljø 
 







 
 


Rolv Lende 
rådmann 


 
          
 
 
Vedlegg:  
Dok.nr Tittel på vedlegg 
96303 Lund kommunes vedlikeholdsstrategi 
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Sak   13/285 
Saksbehandler  Ståle Kongsvik 


Dato                30.09.2014            
  


 
 


Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 


060/14 Formannskapet 21.10.2014 


 Kommunestyret 04.12.2014 
 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014. 
   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Økonomirapport for 2. tertial 2014 tas til orientering.  
 
 







 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter økonomireglementets bestemmelser skal økonomistyringen underveis i året baseres på 
tertialrapporter per 30.4. og 31.8. Enkelte hovedutvalg behandler etatsvise tertialrapporter 
som utarbeides av kommunalsjefene. Formannskapet og kommunestyret behandler 
rådmannens samlede tertialrapport for hele kommunen. Tertialrapporten skal påpeke 
omtrentlig avvik mellom periodisert regnskap og periodisert budsjett. I forbindelse med 
driftsbudsjettet skal administrasjonen gi sin prognose for årets avvik (netto driftsresultat). 
 
 
1. DRIFT 
Regnskapstallene for etatene de 8 første månedene i 2014 viser et netto forbruk på 70 % 
mot 65 % året før. Det kommunale regnskapet bygger på et finansielt basert prinsipp som 
ikke viser det pådradde forpliktelser og løpende kostnader før de er betalt. Regnskapstallene 
for 2. tertial viser ikke alle påløpte forpliktelser ettersom det er regninger fra for eksempel 
barnevernet som ikke er mottatt og regnskapsført. Rådmannen bygger derfor sin vurdering 
og forslag i saken på de signaler som er gitt av kommunalsjefene. 
 
I tillegg til vedtatte restriksjoner ifm budsjettvedtaket for 2014 gjengis her kommunestyrets 
vedtak fra 19.06.14 i sak KS 25/14:  
 


 1.   Følgende innstramningstiltak iverksettes ut 2014 
 


a) Ved ledighet i stillinger tar hver kommunalsjef en grundig gjennomgang i egen 
organisasjon sammen med HTV (hovedtillitsvalgt) for å se/vurdere om det er 
muligheter for omprioriteringer/avvente iverksettelse av tiltak slik at stillingen, evt. 
deler av den kan holdes vakant ut 2014. Det må tas hensyn til totalkostnaden inkl 
bruk av evt. overtid. 


 
b) Dersom kommunalsjefene mener at stillingen må lyses ut/evt. en stilling utvides, 


skal dette godkjennes av formannskapet hvor det redegjøres i saksframlegget for 
konsekvensene inkl for etatens regnskapsresultat for 2014 av og ikke lyse 
ut/utvide stillingen. Vurderingen fra HTV vedlegges/tas inn i saksutredningen. 


 
c) Ledige stillinger som er helt avgjørende for opprettholdelse av driften og som 


etter kommunalsjefens vurdering ikke kan avvente neste formannskapsmøte, kan 
lyses ut etter godkjenning av rådmann. Saken refereres for formannskapet i 
påfølgende møte med begrunnelse fra aktuell kommunalsjef/HTV. 


 
d) All bruk av overtid og innleie av vikarer begrenses mest mulig. Overlappinger 


mellom de ulike avdelingene skal vurderes før overtid utløses/vikar kalles inn. 
Bruk av dette rapporteres månedlig av aktuell kommunalsjef til formannskapet 
med begrunnelse. 


 
e) Alle kjøp/bestillinger/ikke pålagte kurs/reiser mv som ikke er absolutt nødvendig 


for en forsvarlig drift, kuttes ut i 2014. 
 


f) Sparte midler som en følge av overfornevnte tiltak, forutsettes holdt tilbake for å 
redusere forventet underskudd/øke overskuddet på etaten ved årets slutt. 


 


g) Avsatte driftsmidler på fond fryses ut året. 
 


 
 


 


          
            







 
 


DRIFTSREGNSKAP JANUAR - AUGUST 2014 (8 MND.) 
(Før rådmannens forslag til økninger/reduksjoner) 


    


        1 DRIFT JANUAR -AUGUST 2014  PERIODEN: 30.04 ÅRET:   KOMMENTAR 


Etatsoversikt   Forbruk Forbruk Regnskap Budsjett Avviks- Hovedårsak til avviksprognose 


  1000 kr 2013 2014 2014 (justert) prognose   


8 Felles (skatt, ramme- Utgift/avsetn 42 % 115 % 6 359 5 540   


 


tilskudd, renter, avdrag) Inntekt 65 % 64 % -124 738 


-195 


927   


 


  Nettoinntekt 67 % 62 % -118 379 


-190 


387 


 


Det kan bli svikt i 


skatteinntekter, se pkt 1.c. 


1 Sentraladministrasjon Utgift 67 % 67 % 11 113 16 678   


 


 


Inntekt 159 % 43 % -400 -940   


   Nettoutgift 64 % 68 % 10 655 15 738 0 


 2 Oppvekst-/kulturetat Utgift 67 % 70 % 71 276 102 151   


 


 


Inntekt 96 % 82 % -8 441 -10 283   


   Nettoutgift 62 % 66 % 61 064 91 868 0 


 3 Helse-/omsorgsetat Utgift 68 % 72 % 69 715 96 855 -5 200 


 


 


Inntekt 66 % 74 % -10 986 -14 913   


   Nettoutgift 69 % 71 % 58 376 81 942 -5 200 


 4 Plan-/næring-


/miljøetat Utgift 54 % 45 % 14 114 31 198 1 100 


 


 


Inntekt 48 % 41 % -10 908 -26 571   


   Nettoutgift 80 % 116 % 5 388 4 627 1 100 


 1-4 Sum etatene Utgift 66 % 67 % 166 218 246 882   


 


 


Inntekt 66 % 58 % -30 735 -52 707   


   Nettoutgift 65 % 70 % 135 483 194 175 -4 100 


 


Årsresultat       0 0 -4 100 
Resultat dårligere enn 


budsjett. 


Årsbudsjettet inneholder bruk av disposisjonsfondet på 4,1 mill. kr. 


   Avviksprognosen for året er anslått skjønnsmessig i samråd med kommunalsjef. 


  Avvikgsprognosen forutsetter vidererføring av dagens kurs. Innsparingstiltak vil forbedre bildet. 


 


        
 


 
a) Etatenes drift 


 
Sentraladministrasjonen. 
Ved utgangen av august er utgiftene 67 % av hele årets budsjett. Selv om inntektene er noe 
mindre, så regner en likevel med at etaten samlet sett vil holde seg innenfor vedtatt ramme. . 
Imidlertid har fylkeskommunen signalisert at det ikke er midler til næringsformål i 2014, noe 
som innebærer at det blir mindre midler til å dele ut til næringsformål. Det står per 1.1.2014 
ca. 1,2 mill. kr på næringsfondet og tilskuddet til Lund næringshage på 0,250 mill. kr må 
dekkes av dette fondet (øremerkede tilskudd). 
 
Oppvekst og kulturetaten 
Kommunalsjefen opplyser følgende:  
Det ser ut som avdelingene har kontroll på lønnsutgiftene og driftspostene. Avdelingene har 
redusert utgiftene der det har vært mulig, og innført innkjøpsstopp på varer som ikke er helt 
nødvendige for en forsvarlig drift.  
 
Som tidligere varslet så vil driftstilskuddet til Hammeren barnehage bli høyere enn 
budsjettert, p.g.a. at Hammeren har flere heltidsplasser i bruk høsten 2014. Foreløpige 
beregninger viser nærmere kr. 800.000,- i merutgifter til Hammeren.  Dersom de kommunale 
barnehagene får økt barnetallet utover høsten vil resultatet bli endret, men kan også bli 
høyere dersom Hammeren tilbyr flere barn barnehageplass. Endelige tall vil ikke kunne 







foreligge før februar 2015.  Pr. 01.01.14 har kommunen stående kr. 808.680 på 
barnehagefondet.  
 
Økte utgifter til grunnskolebarn som er plassert i beredskapshjem i andre kommuner av 
barnevernet. Her vil etaten få en ekstra utgift på ca. kr. 400.000. 
 
Kinoen ligger på samme nivå, lønn og billettinntekter som i fjor.  Annonseutgiftene er 
redusert fra høsten. 
 
Noen tjenester blir utgiftsført og søkt om refusjon for i etterkant, (bl.a. asylantbarn i 
barnehage/skole, norskopplæring voksne innvandrere, tilskudd lærlinger, lokallagsleder 
Utdanningsforbundet og salg av tjenester fra Kulturskolen til Lundheim Folkehøgskole). 
 
NorDan Kulturfond, utgiftsført kr. 329.000,-.  Refusjon fra fondet blir ikke før i januar 2015. 
 
Samlet sett ser det ut som at OK-etaten vil holde seg innenfor tildelt ramme, med unntak av 
driftstilskuddet til Hammeren barnehage er lovpålagt og utenfor vår kontroll.  For hvert barn 
Hammeren tilbyr barnehageplass øker kommunens utgifter med kr. 115.000/215.000 pr. 
plass (satser pr. år for barn over 3 år og under 3 år).  
 
Helse- og omsorgsetaten 
Kommunalsjefen opplyser følgende:  
 


Merforbruk 2014 
 Særlig ressurskrevende brukere 2 700 000 


Sjukeheimen 600 000 


Heimetjenesten 300 000 


Barnevern 1 650 000 


Innsparing stillinger -750 000 


Anslått merforbruk 4 500 000 


  Ambulansedrift 1.1.-24.8.  695 000 
 
 
Kommentarer: 
Anslått merforbruk totalt er redusert kr 100 000 fra første tertialmelding. I tillegg kommer 
sluttregning på ambulansen som av kommunestyret i budsjettbehandlingen ble vedtatt 
opprettholdt til 24.8. 
Effekt av innkjøpsstopp er svært begrenset fordi det stort sett er medisinsk forbruksmateriell, mat 
og lignende som anskaffes. Ansettelsesstopp, og sjukefravær som ikke dekkes opp, har gitt 
innsparing. 


 
Særlig ressurskrevende brukere samlet videreføres på samme nivå som meldt i 1. tertialmelding.  
 
Sjukeheimen Merforbruk økes med kr 100 000 grunnet manglende sjukepleiedekning. 
Vakansene er delvis dekket med fagarbeidere, men i en del vakter må sjukepleier beordres til 
ekstravakter og tidvis overtid.  
 
Heimetjenesten nedjusteres med kr 200 000 fra 1. tertialmelding.  
Merforbruk i pleie og omsorg er følge av overbelegg og mottak av utskrivingsklare pasienter, I 
snitt koster en sjukeheimpasient ca 1,1 mill kr årlig. Med 2-4 krevende pasienter i  
overbelegg forventes merforbruk beregnet til 0,5 mill kr ved sjukeheimen i 2014.  
 
 
 
 
 
 







 
Barnevern  
Antall barn og unge med behov for oppfølging etter barnevernsloven har økt betydelig de siste 3-
4 åra, og er fortsatt sterkt økende i Lund. I budsjett 2014 ble ført opp 4,35 mill kr til 
barnevernstiltak. Dette ville dekket kostnadene forutsatt ingen økning i reelle kostnader knyttet til 
nye barn med tiltaksbehov. Allerede før budsjettet ble behandlet i utvalget i november 2013 
varslet kommunalsjefen om overskridelse på 0,5 mill kr som følge av nye omsorgsovertakelser 
som ikke var forutsett. 
 
Spesielt skoler og barnehager melder bekymringssaker til barnevernet i økende omfang. Det 
innkom hele 37 bekymringsmeldinger til barnevernet knyttet til barn bosatt i Lund første halvår 
2014, mot 26 annet halvår i 2013. Dette er en økning på 42 %, og avdekker alvorlige og reelle 
bekymringer på barn og unges oppvekstvilkår fra personer som står disse barna nær i skole, 
barnehage, som nabo, familie og lignende. 
 
En rekke bekymringssaker henlegges etter undersøkelse, og ingen tiltak iverksettes. Andre saker 
krever mindre tiltak, mens atter andre krever sterke og kostbare virkemidler for å sette familien i 
stand til å dra videre omsorg for sine barn, og dermed forebygge  
omsorgsovertakelse og plassering utenfor heimen. 


 
Rådmannen vil gå detaljert gjennom det arbeid Dalane barnevern gjør for å følge opp 
bekymringsmeldingene og for øvrig for å følge opp barn med behov for tiltak. Herunder om nivå 
på de tjenester og tiltak som iverksettes er forsvarlig både faglig og økonomisk. Reduksjon av 
barnevernets kostnader så langt mulig og forsvarlig er mål for denne gjennomgang. 
 
Vekst i utgifter knyttet til utsatte barn og unge i Lund medfører anslått overforbruk på 
barnevernskapitlet med kr 1 650 000. Dersom Lund kommune hadde drevet innen 
budsjettrammen ville svært mange av våre barn og unge ikke fått den hjelp de har krav på. 
KOSTRA – data på netto driftutgifter funksjon 244 (administrasjon), 251 og 252 (alle tiltak) 
avdekker at Lund kommune har hatt lavere kostnadsutvikling enn Bjerkreim i perioden 2011-
2013. For øvrig skiller de små Dalanekommunene seg ut med relativt moderate kostnader til 
barnevern. 


 
Flere stillinger i etaten holdes ubesatt, samtidig som sjukefravær ikke dekkes opp fullt ut. Dette 
gir beregnet innsparing på kr 750 000. 
 
NAV, Helsestasjonen, Helseavdelingen og Kjøkken/Reinhold ser samlet ut til å gå i balanse. 
Mottak av flyktninger skjer i siste tertial. 
 
Ambulansedrift 
I saksforelegg til KS-sak 50/13, behandlet 5.12.13, skrev rådmannen bl.a. ”Slik situasjonen er nå 
hensyn tatt til regnskap 2013/budsjett 2014, bør kommunen omgående si opp eksisterende avtale 
med SUS vedr ambulansedriften. Formannskapet har i budsjettvedtaket forutsatt at HO- etaten 
må dekke inn dagens merforbruk med ca 1,4 mill kr innenfor dagens rammer i 2014. Videre 
ambulansedrift vil forverre dette betydelig. Dette gjelder uavhengig om en baserer det på 
avlønning 1:1 eller 1:5 på dagtid når vi nærmer oss opp mot 300 turer i året.” 
I budsjett 2014 avsatte helse- og omsorgsutvalget kr 178 000 til 2 måneders drift. Kommunestyret 
bevilget i tillegg i nevnte møte kr 400 000 til drift til august. Kostnadene til ambulansedriften i 
perioden 1.1. til 24.8. ble kr 1 273 230, et merforbruk på kr 694 986 i ft avsatt beløp.  
Rådmannen hadde ikke forutsetning til å forutse kostnadene som tilløp ambulansedriften i 
avviklingsperioden utover at driften ville forverre økonomisituasjonen betydelig, som nevnt over. 
Kombinasjonen av stort sjukefravær, samt bruk av 1:1 betaling og noe overtid for å dekke opp for 
tiltakende og etter hvert akutte bemanningsproblemer, var viktigste årsaker til merforbruket. I 
korte perioder i sommer ble ambulansen avmeldt fordi det ikke var mulig å skaffe kvalifisert 
personell. 
 


 
 
 
 
 







 
 
Plan-, næring- og miljøetaten  
Kommunalsjefen opplyser at. grunnet sparetilak med mer, vil regnskapsavslutning vise et 
overskudd (mindreforbruk) på omtrent 1.1. mill. 
 


b) Andre driftsforhold 


Sykefravær. 


Sykefraværet de første 8 månedene er på 5,1 % mot 4,6 % i samme periode året før. Da 
havnet det totale fraværet på 4,8 %. Målet for 2014 er 5,5 %. Korttidsfraværet har gått ned 
siden i fjor.  


c) Skatt og rammetilskudd 
Skattinntektene og rammetilskudd (frie inntekter) utgjør nærmere 2/3 av kommunens 
inntekter og er en svært viktig inntektskilde. Rammetilskuddet oppgis som fast beløp i 
statsbudsjettet, mens skatteinntektene er anslag og bygger på prognoser som er gitt av 
departementet. I 2014 valgte kommunestyret å heve dette anslaget med 0,5 mill. kr utover 
rådmannens forslag. Etter 2. tertial er Lund kommunes skatteinngang 80,3 % av 
landsgjennomsnittet (lavest blant kommunene i Rogaland), og er 0,1 % høyere enn fjoråret.  
 
Det er først når det endelige ligningsoppgjøret foreligger i oktober og korrigeringer av 
fordelingene mellom skattekreditorene kommer at man kan se hvordan den endelige 
skatteinngangen blir. Skatteutviklingen er altså usikker, men hvis veksten på årsbasis blir like 
svak som i perioden januar-august, kan kommunesektoren få inntil 1,3 mrd mindre i 
skatteinngang enn anslaget som ble gitt i vår i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2014. 
 
I forbindelse med fremlegging av RNB opplyste regjeringen at samlet sett er kommunenes 
handlingsrom i liten grad endret i forhold til statsbudsjettet som ble fremlagt høsten 2013. 
(Kilde: http://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2014/Dokumenter/#61962).  
 
Dersom nedgangen faktisk blir 1,3 mrd, og fordeles pr innbygger, så kan utslaget for Lund 
kommune bli at sum skatt og rammetilskudd for 2014 blir ca 1,1 mill mindre enn budsjettert. 
Det er da tatt hensyn til økningen på 0,5 mill som kommunestyret la inn i desember 2013.  
 
Men skatteinntektene er et anslag, og det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å si hva 
det endelige resultatet for 2014 blir.  
 


d) Renter og utbytte 
Kommunens renteinntekter fra overskuddslikviditeten er beregnet ut fra et gjennomsnittlig 
bankinnskudd på 30 mill. kr. I denne perioden har gjennomsnittet ligget like over dette 
beløpet. Rentene på lån er budsjettert i 2014 til 2,25 %. Kommunen har mesteparten av lån i 
Kommunalbanken, rentenivået der er på ca 2,15 %. 
 
Utbytte fra energiselskapene totalt er budsjettert til 4 mill. kr. Utbytte fra Dalane energi ble ca. 
200. 000 kr lavere enn forventet, mens fra Lyse ble det nesten tilsvarende høyere. Til 
sammen gir utbytte fra disse selskapene 3,978 mill. kr som må sies å være som budsjettert.  
 
2. INVESTERING 
Det har medgått 38,7 % (5,52 mill. kr) av investeringene de 8 første månedene. Utgiftene 
fordeler seg slik på prosjektene:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2014/Dokumenter/#61962





 
 


 


  


Prosjekt Prosjektnavn Regnskap 
Revidert 
budsjett 


1131 Lund kirke - oppgradering 2014 600 000 600 000 


1135 Administrativ IKT-inv. 141 913 300 000 


1164 Heskestad kirke - oppgradering 2014 400 000 400 000 


2530 Fjellhaug bedehus 769 739 794 000 


2554 Ny svømmehall - Moi 122 568 2 606 000 


2710 Opprustn. uteareal lekepl 0 100 000 


2753 Bringedal friluftsområde 582 315 600 000 


Prosjekt Prosjektnavn Regnskap 
Revidert 
budsjett 


2754 Data i skolen 51 363 200 000 


2766 Friluftsmidler 0 0 


2773 Utvidelse Heskestad skule mv. 71 495 200 000 


2774 Innløsing museumstomt 15 000 150 000 


2775 Rehab. fasade LU -2014 343 261 1 700 000 


2776 Solavskjerming Nygård skole 217 350 300 000 


2777 Nytt dekke ballbinge Nygård 0 150 000 


3044 Dampkondisatorer 168 731 150 000 


3045 Rehab. gamle Kroken 2014 0 1 600 000 


3047 Avlastningsbolig Solvangvn. 2013 0 196 000 


3049 Norsk Helsenett 0 111 000 


3051 IT-rom sjukeheimen 2013 31 491 34 000 


3053 Rehab. garderober sjukeheim 2013 203 289 342 000 


3055 Rehab. Kroken - 2014 21 225 0 


4015 Utbedr. vann/avløp Hovsherad 2011 0 182 000 


4087 Avløp Moi 139 256 779 000 


4102 Asfalt komm. veger 2014 0 1 400 000 


4103 Innløsning tom LU/fotballbane 2014 3 793 025 3 800 000 


4104 Kommunal veg fv.14 0 2 000 000 


4105 Rehab. avløp Haukland 2014 276 925 2 000 000 


4106 Avløp Moi - renseanlegg 2014 0 1 300 000 


4107 Rassikring Haukland 567 313 0 


  Sum 8 516 257 21 994 000 


 
Prosjekt 4107 ”Rassikring Haukland” har et finansieringsbehov på 0,567 mill. kr etter at NVE 
har bidradd med 0,8 mill. kr. Det er søkt fylkesmannen om skjønnsmidler til å dekke den 
øvrige delen, og fylkesmannen har tildelt kommunen 400.000 kr til dette formålet.  
 
Til de øvrige prosjekt som kan følgende opplyses: 


 Administrative IKT-inv.; Nødvendig oppdatering av Agresso lønns- og personalsystem for 
å takle statens pålegg om elektronisk rapportering av terminoppgaver, LTR-oppgaver mv. 
fra 1.1.2015. 


 Rehabilitering Gamle Kroken. Prosjektet er blitt vesentlig større enn opprinnelig antatt. 
Prosjektet er overtatt av kommunens sentrale byggekomité. 


 Rehabilitering garderober. Arbeidet er i gang, avsluttes innen årets slutt. 


 Asfalt / uteområde idrett: Bortsett fra arbeid med noen lysmaster er arbeidet ferdigstilt. 
Kommunen har ikke mottatt faktura for dette prosjektet.  


 FV 14: Anbud ferdig. Midlene blir brukt opp i 2014. 







 


 Avløp Haukland: Brukt 300.000, grunnet problem med vegvesen kan deler av prosjektet 
settes på vent til 2015. Men det påløper fortløpende noen flere kostnader. 


 Renseanlegg Moi: Her kan vi spare litt, dersom vi holder igjen. Brukt ca 200.000. 


 Heskestad skule: Plan er utarbeidet.  
 


Budsjettert låneopptak på 11,2 mill. kr til dekning av årets investeringer er tatt opp i 
Kommunalbanken og er med å styrke kommunens likviditetsbeholdning. Dersom budsjetterte 
prosjekt ikke påbegynnes, kan det 200.000 kr i renter og avdrag. 
 
 
3. FINANSFORVALTNING 


 


  30.12.2013 30.04.2014 30.08.2014 


  NOK %  NOK %  NOK %  


Innskudd hos hovedbank 25 398 70 42 455 117 27 310 75 


Innskudd i andre banker 10 896 30 10 896 30 11 135 31 


Sum kortsiktig likviditet 36 294 100 53 351 100 38 445 100 


              


Lån med flytende Nibor rente 172 604 90 % 181 345 89 % 180 056 89 % 


Lån med flytende rente - startlån 19 264 10 % 21 337 11 % 21 724 11 % 


Lån med fast rente 0 0 %   0 % 0 0 % 


Sum langsiktig gjeld 191 868 100 % 202 682 100 % 201 780 100 % 


 
I budsjettet er innskuddsrenten beregnet til 3,3 % og lånerenten budsjettert med 2,25 % som 
er omtrent som i tråd med gjennomsnitt i markedet. Alle lån er tatt opp med flytende rente. 
Rentenivået i Norge er spådd lavt i lang tid framover. 
 
VURDERING: 
 
 Den økonomiske situasjonen for Lund kommune er svært anstrengt. Innen helse og 
omsorgsetaten er det et merforbruk i forhold til budsjettet på 5,2 mill. Etter at en tar hensyn til 
forventede innsparinger innen PNM etaten på 1,0 mill kan kommunen gå mot et underskudd 
på 4,2 mill kroner i 2014. Redusert skatteinngang kan forverre resultatet ytterligere.  
 
Det er vedtatt bruk av 4,1 mill kr (3,4 mill kr så lenge nattpatrulje ikke iverksettes) av 
fondsmidler for 2014. Pr 1.1.2014 stod det igjen ca 10 mill kr på fond etter at underskuddet 
for 2013 var dekket inn. I 2015 er det i flg. økonomiplanen forutsatt brukt 2,8 mill kr av det 
samme fond, samt 1,4 mill kr i 2016 og 2,6 mill kr i 2017. Skulle dette skje, vil 
disposisjonsfondet være tomt i 2015, se også nedstående tabell: 
 


Disposisjonsfondet 2014 2015 2016 2017 


Inngående beholdning 10 024 5 856 -1 144 -2 544 


Brukt til organisasjonsgjennomgang -368       


Vedtatt brukt til ambulanse -400       


Vedtatt bruk iht økonomiplan -3 400 -2 800 -1 400 -2 600 


Inndekning underskudd 2014   -4 200     


Utgående beholdning. 5 856 -1 144 -2 544 -5 144 


 
 
En konsekvens av dette ar at Lund kommune vil bli innmeldt i ROBEK, register om betinget 
godkjenning og kontroll. Betydningen av å være oppført i registeret er blant annet:  
 
 







 
 


1. Følgende vedtak er ikke gyldige før de er godkjent av fylkesmannen:  


 Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing 


 Vedtak om leie av 


o bygninger, 


o anlegg, og 


o varige driftsmidler som kan påføre kommunen utgifter utover de fire 
neste budsjettår. 


2. For kommuner som er oppført, skal fylkesmannen lovlighetskontrollere 
kommunestyrets budsjettvedtak. 


3. Kommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning skal orientere sine 
medkontrahenter om at de er satt under betinget godkjenning og kontroll. 


For å prøve å gjøre årets underskudd minst mulig, er det i alle ledd i organisasjonen et sterkt 
fokus på å etterleve de vedtatte innstrammingstiltakene av 19.06.14 (Tiltakene er gjengitt i 
pkt 1 i dette dokumentet).  
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
 
Oppfattes som meget krevende, grunnet utfordringene innen HO etaten.  
 
 
 
 
 
Rolv Lende 
rådmann 
 
         Ståle Kongsvik 
                    kommunalsjef for økonomi 
 
 
 
 











