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30/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

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

Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder tok opp videre oppfølging av flere saker som følges 
videre opp av sekretariatet. 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

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

[Lagre] 

31/14 Orientering om kommuneregnskapet 2014/budsjettforslag 2015 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Møtebehandling 
Fungerende rådmann John Skåland orienterte innledningsvis om 
regnskapet for 2014. Møtet ble lukket under deler av orienteringen, jfr. 
Koml. § 31.5.  

Det ble deretter orientert om formannskapets forslag til budsjett for 2015. 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

[Lagre] 
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32/14 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Vedlikehold" 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Lund tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 

Møtebehandling 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 

[Lagre] 

33/14 Årsplan for 2015, kontrollutvalget i Lund 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

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

2. Planen videresendes kommunestyret i Lund til orientering.

Møtebehandling 
Kontrollutvalget kom med tilføyelser til årsplanen som sekretariatet 
innarbeider før den oversendes kommunestyret. 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne persiseringen. 

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

2. Planen videresendes kommunestyret i Lund til orientering.

[Lagre] 
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34/14 Statusoversikt pr. november 2014 

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.

Møtebehandling 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

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

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

[Lagre] 

EVENTUELT 
Kontrollutvalget vedtok enstemmig følgende uttale som oversendes kommunestyret: 

Kontrollutvalget registrerer at det er stadig tilbakevendende problemer knyttet til 
spesifikke kommunale etater. Kontrollutvalget ønsker derfor å sende en melding til 
kommunestyret om at det kan se ut som den administrative ledelsesstrukturen ikke 
ser ut til å fungere. Det stilles derfor spørsmål til om kommunestyret bør gå 
gjennom oppbyggingen og organisering av den administrative ledelsen i 
kommunen. Kontrollutvalget viser også til vedlagte utskrift av artikkel i 
Kommunal Rapport vedr. budsjettet for 2015. 

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 
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