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27/15 Gjennomgang om kontrollutvalgets ansvar og 
oppgaver 
 
Arkivsak-dok.  13/00186-43 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 11.11.2015 1/15 

 

Bakgrunn: 

For flere av medlemmene i kontrollutvalget vil rollen som kontrollutvalgsmedlem være ny og 

ukjent. Sekretariatet vil derfor på dette møtet ha en kort gjennomgang av kontrollutvalgets 

viktigste oppgaver og arbeidsområde. I tillegg vil sekretariatet og revisor ha en kort 

gjennomgang av hvem de er og hva de jobber med.  Det inviteres til dialog med medlemmene 

ved disse gjennomgangene. 

 

Saksutredning: 

Erfaringer fra tidligere perioder har vist at det ikke er gunstig med alt for mye informasjon på 

en gang. Det legges derfor opp til å ha litt informasjon spredt ut over det første året om 

kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. Her vil det bli orientert nærmere om temaer som 

forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, regnskapsrevisjon og habilitet. Mot slutten av året vil 

det bli tatt en ny og noe utvidet gjennomgang av rammene for kontrollutvalgets ansvar og 

oppgaver.  

 

I tillegg til den informasjonen som gis i kontrollutvalgets møter, arrangeres det også årlige 

konferanser for medlemmer i kontrollutvalgene i hele Rogaland. I år vil denne konferansen bli 

avholdt på Sandnes den 10. desember.  

 

I tillegg arrangeres det årlig 2 store konferanser for kontrollutvalgsmedlemmene. I 

månedsskiftet januar/februar arrangere Norges KommuneRevisorForbund (NKRF) sin 

kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen. Dette er en stor konferanse med over 5 - 700 

deltakere fra hele landet, der både revisorer, kontrollutvalgsmedlemmer og sekretariater kan 

delta. I tillegg arrangerer Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) årlig en landskonferanse i 

begynnelsen av juni. Denne konferansen er for kontrollutvalgsmedlemmer og sekretariater, og 

er mindre og litt rimeligere enn NKRF’s konferanse. Lund kontrollutvalg er også medlem av 

denne organisasjonen, og har stemmerett på FKT’s årsmøte. 

 

Sekretariatet foreslår at disse møtene settes av til orienteringer: 

 

 Februar 2015:  Orientering om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  

v/revisor 

 April 2015:  Orientering om regnskapsrevisjon v/revisor 

 Juni 2015  De viktigste habilitetsreglene v/sekretariatet 

 November 2015: Ny og utvidet gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og  

oppgaver v/sekretariatet 
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Kontrollutvalget kan selv velge en annen framdriftsplan om de ønsker det. Det kan også bli 

endringer i det oppsatte forslaget, dette vil det i så fall bli orientert om.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen til orientering. 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 14.10.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

 

 

          Tilbake til saksliste 
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28/15 Forslag til møteplan 2016 
 
Arkivsak-dok.  13/00186-39 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 11.11.2015 2/15 

 

 

Bakgrunn  
Med utgangspunkt i møteplan for 2015 har sekretariatet laget et forslag til møteplan for 2016. 

Normalt har kontrollutvalget 4 – 5 møter i året.  

 

Saksutredning  
I forslaget til møteplan for 2016 legger vi opp til 5 møter, 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 for det.  

 

På møtet i april skal kontrollutvalget behandle årsregnskapet. Dette møtet må derfor tilpasses 

kommunen sin møteplan, da formannskapet ifølge forskriftene må kjenne kontrollutvalget sin uttale 

om årsregnskapet før de innstiller til kommunestyret. I møteplanen har vi foreløpig satt dette møtet 

til 20. 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.  

 

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 2016: 

 

Dag Dato Tidspunkt Kommentar 

Onsdag  10.02.2016 09:00  

Onsdag 20.04.2016 09:00 Kan bli endret 

Onsdag 01.06.2016 09:00  

Onsdag 14.09.2016 09:00  

Onsdag 16.11.2016 09:00  
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SANDNES, 07.08.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

 

 

          Tilbake til saksliste 
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29/15 Utarbeiding av nye planer for forvaltningsrevisjon 
og selskapskontroll 
 
Arkivsak-dok.  13/00288-6 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 11.11.2015 3/15 

 

Bakgrunn: 

Forskriften1 pålegger kontrollutvalget at det minst én gang i valgperioden og senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeides en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Det samme gjelder også for selskapskontroll.  Planene 

vedtas av kommunestyret selv,  som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden.  

Planene skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller selskapenes virksomhet ut 

fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltnings-

revisjon/selskapskontroll med forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. En 

slik analyse er bestilt av tidligere kontrollutvalg, og vil foreligge på nyåret. Analysen er bestilt 

fra revisor. 

 

Saksutredning: 
Den mest omfattende planen vil bli Plan for forvaltningsrevisjon. Plan for selskapskontroll er 

en enklere plan, da antall kommunalt heleide selskaper styrer hva som skal prioriteres her, 

med utgangspunkt i den overordnede analysen.  

 

Når det gjelder Plan for forvaltningsrevisjon er det viktig for kontrollutvalget å få innspill til 

aktuelle prosjekter som til slutt skal prioriteres i planen, både fra kommuneadministrasjonen 

og fra sentrale politikere. Det bør derfor utarbeides en plan for når kontrollutvalget ønsker å 

invitere disse inn til møte med utvalget, der de blir bedt om å komme med innspill til 

prosjekter som etter deres syn kan være aktuelle. 

 

Kontrollutvalget vil så se disse innspillene opp mot den overordnede analysen. På bakgrunn 

av analysen og mottatte innspill skal kontrollutvalget til slutt prioritere hvilke prosjekter en 

ønsker å gjennomføre i den kommende perioden. De foreslåtte prosjektene skal vurderes ut 

fra risiko og vesentlighetsvurderinger.  

 

Det foreslås at kontrollutvalget diskuterer en framdriftsplan for hvordan denne prosessen skal 

skje. Det innebærer: 

 

 Ta stilling til hvordan en skal gjennomføre dialogen med politikerne 

 Ta stilling til gjennomføring av dialog med kommuneadministrasjonen 

 Tidspunkt for kontrollutvalgets endelige prioriteringer  

                                                 
11 Forskrift om kontrollutvalg § 10 
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 Vedta planen (frist innen utgangen av 2016) 

 Oversendelse av planen til kommunestyret 

 

Det har vært vanlig at de politiske gruppeledere inkl. hovedutvalgslederne enten inviteres til  

ett av kontrollutvalgets møter, eller at kontrollutvalget ber om et møte med disse et par timer 

før et kommunestyremøte. Det siste oppleves nok som minst belastende og enklest å få til, da 

det vil skje på ettermiddagstid.  

 

Administrasjonen har vært invitert til et ordinært møte i kontrollutvalget, og det foreslås å 

benytte denne framgangsmåten også denne gangen. 

 

Revisor og sekretariatet kan også komme med innspill til prosjekter. I tillegg kan selvsagt 

kontrollutvalget selv komme med innspill om det er ønskelig. 

 

Hvordan dette til slutt skal organiseres er opp til kontrollutvalget. Kontrollutvalget bør sette 

opp en plan for hvordan en ønsker å behandle denne saken. Det er selvsagt opp til kontroll-

utvalget å evt. endre på den foreslåtte framdriftsplanen. Det kan også oppstå uforutsette 

endringer underveis som gjør at det må foretas endringer. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget planlegger å behandle utarbeiding av ny Plan for forvaltnings-

revisjon på følgende måte: 

 Februar 2016: Gjennomgang av materiale man ønsker å videreformidle til 

politiske gruppeledere/hovedutvalgslederne for å gi bakgrunnsinformasjon 

for utvelgelse av prosjekter.  

 Mars/april 2016: Invitasjon til politiske gruppeledere og hovedutvalgsledere 

til et møte med kontrollutvalget i forkant av et kommunestyremøte.  

 Juni 2015 Administrasjonen, og evt. revisor og sekretariat inviteres til å 

legge fram forslag til prosjekter for kontrollutvalget. 

 September 2016: Kontrollutvalget fortar endelig prioritering av prosjekter 

som foreslås prioritert i planen. 

 November 2016: Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas av 

kontrollutvalget og videresendes kommunestyret for sluttbehandling. 

 

 

 

SANDNES, 14.10.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg: 

Gjeldende plan for selskapskontroll 

Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   

Tilbake til saksliste  
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30/15 Bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til arkiv- 
og dokumentbehandling 
 
Arkivsak-dok.  15/00040-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 11.11.2015 4/15 

 

Bakgrunn: 

Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg sørge for at det årlig 

gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen i henhold til vedtatt Plan for 

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget er imidlertid delegert myndighet til å fravike planen 

dersom de finner det nødvendig. 

 

Saksutredning: 

Kontrollutvalget hadde i sin Plan for forvaltningsrevisjon prioritert en gjennomgang av arkiv-

tjenesten. Dette med bakgrunn i saker i den siste tiden som har vist til dels mangelfulle rutiner 

knyttet til dokumentbehandling/arkivering, samt generell  gjennomgang av temaer som 

tilgjengelighet for innbyggerne, bevaring og oppbevaring. Mangler i arkivene kan gå ut over 

innbyggernes rettigheter. 

 

Revisor har laget et utkast til prosjektmandat for å gjennomføre dette prosjektet, der prosjektets 

formål foreslås å være dokumentbehandling og arkivering i kommunen. Ut fra dette formålet 

foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger: 

 Er organiseringen av arkivfunksjonen, herunder fysisk plassering, iht. lovreglenes krav?  
 Er det etablert rutiner for dokumentbehandling og arkivering iht. lovreglenes krav? Herunder 

rutiner for registrering av inn- og utgående epost, både til postmottak og til den enkelte 

saksbehandler, Sikring av at alle e-post fanges opp og registreres.  

 Følges forvaltningslovens bestemmelser knyttet til tilbakemelding (svar på mottatt 

søknad/merknad)  

 Er rutiner for dokumentbehandling og arkivering kjent for kommunens ansatte?  

 Er det en tilfredsstillende praktisering av rutiner for dokumentbehandling og arkivering?  

 Hvordan er kvaliteten på kommunens postlister på nettsidene (innsynsløsningen)?  

 Finnes det rutiner for endring av politiske saker på internett i etterkant av publiseringen?  

 

Det er viktig at kontrollutvalget før bestilling av prosjektet tar stilling til om de foreslåtte 

problemstillingene dekker det som kan være ønskelig å oppnå med prosjektet. Slik prosjektet nå 

foreligger er det kostnadsberegnet til ca 150 timer. Prosjektet vil bli levert og gjennomført for 

budsjettmidler i 2016. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kommunens 

arkiv» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger. 
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SANDNES, 29.10.2015 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Tilbake til saksliste 

Vedlegg:
Utkast til prosjektmandat
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31/15 Kontrollutvalgets årsplan 2016 
 
Arkivsak-dok.  13/00186-42 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 11.11.2015 5/15 

 

Bakgrunn 

Kontrollutvalgets årsplan er en overordnet plan som dekker alle hovedaktivitetene til 

kontrollutvalget i året som kommer. Planen er ikke lovpålagt, men er et styringsverktøy for 

kontrollutvalget ved at den gir en oversikt over forventet aktivitet det neste året. Årsplanen 

inngår i kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret. 

 

Saksutredning 

Planene gir en kort oversikt over hvordan kommunens system for kontroll og tilsyn er satt 

sammen. Det finnes videre en oversikt over saksbehandlingen i utvalget. Siste del av planen 

tar for seg hvilke oppgaver kontrollutvalget forventer å arbeide med i året som kommer. 

 

Som vedlegg til planen ligger en oversikt over oppgaver fordelt ut over de ulike møtene, ut fra 

de opplysningene vi har nå. Noen aktiviteter er faste, andre er vanskelig å låse til et bestemt 

møte. Planen er ikke ufravikelig eller statisk. Underveis kan det komme endringer ved at 

rapporter ol. blir forsinket eller saker flyttes til senere møte på grunn av saksmengde. Videre 

kan det dukke opp nye saker underveis, som kontrollutvalget velger å behandle. 

 

Som nevnt innledningsvis inngår årsplanen i kontrollutvalgets rapportering til 

kommunestyret. Den vedtatte planen oversendes derfor kommunestyret til orientering. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund vedtar årsplanen 2016 med de endringene som kom fram i 

møtet. 

 

Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

 

SANDNES, 13.10.2015 

 

Leni Tande 

Sekretær 

 

 

Vedlegg:  

Årsplan for 2016 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

          Tilbake til saksliste  
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32/15 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for 
2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00171-16 

Arkivkode.  026  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 11.11.2015 6/15 

 

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 2015. Vi gjør oppmerksom på at revisjonsåret ikke følger 

kalenderåret. Dette regnskapsåret avsluttes ikke før etter at regnskapet for 2015 er avlagt våren 

2016. Hovedarbeidet i det enkelte regnskapsåret starter derfor ikke før etter ferien. 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar overordnet revisjonsstrategi for 2015 til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 07.08.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til saksliste  
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33/15 Elektroniske sakspapirer 
 
Arkivsak-dok.  13/00186-44 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 11.11.2015 7/15 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har fått tildelt iPad fra Lund kommune, og alle møteinnkallinger til 

kontrollutvalget skal derfor hentes inn og leses på denne. 

 

Sekretariatet er ikke tilknyttet den enkelte kommunes sak/arkivsystem, og mottak av 

dokumenter i kontrollutvalget må derfor behandles litt annerledes enn for øvrige digitale 

innkallinger kontrollutvalget mottar fra kommunen.  

 

Saksutredning: 
Sekretariatet vil ha en gjennomgang av hvordan innkallinger til kontrollutvalget mottas og 

lagres. I tillegg vil vi vise hvordan man kan «highlighte»/markere tekst, legge inn merknader 

osv. 

 

Forut for orienteringen må alle ha satt opp en e-postadresse på iPad der dere kan motta 

dokumentene. I tillegg anbefaler vi at dere laster ned PDF Expert 5 fra App-store. Denne 

koster i underkant av en 100-lapp. Vanlig PDF-leser (gratis) kan også brukes, men har mer 

begrensa muligheter for å markere tekst, organisere mapper m.m. Dersom dere vil ha 

kostnaden til PDF-Expert refundert av Lund kommune, vil vi være behjelpelige med å få det 

til. Dersom dere ikke har fått lastet ned dette før møtet, er det viktig at dere har med dere 

brukernavn og passord til iTunes, slik at vi kan satt opp det dere måtte mangle på møtet. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget tar gjennomgangen til orientering.  

 

 

 

SANDNES, 14.10.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

 

          Tilbake til saksliste  
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34/15 Statusoversikt kontrollutvalgets prosjekter pr. 
november 2015 

Arkivsak-dok.  13/00046-38 

Arkivkode. 217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 11.11.2015 8/15 

Bakgrunn: 

Sekretariatet utarbeider til hvert møte i kontrollutvalget en statusoversikt over hvilke prosjekter 
kontrollutvalget har bestilt og status på prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontrollutvalget.  

Saksutredning: 
Statusoversikten er kontrollutvalgets verktøy for å følge saker som går over flere møter. Det gjelder 
først og fremst forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som følges fra de blir bestilt og fram 
til oppfølging av kommunestyrets vedtak ved behandling av en rapport er avsluttet. Det er 
derfor også oversikt over saker der man venter på oppfølging av kommunestyrets vedtak knyttet 
til en rapport, samt en oversikt over de sakene i perioden som er ferdigbehandlet. Den vedlagte 
oversikten gjelder forrige kommunestyreperiode, og vil fra neste år erstattes av en oversikt som 
kun gjelder inneværende periode. 

Oversikten oppdateres til hver møte. 

Prosjekter bestilles av kontrollutvalget med bakgrunn i vedtatte planer så langt ikke utvalget selv 
bestemmer noe annet, jfr. delegasjonsfullmakt fra kommunestyret.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. november til orientering. 

SANDNES, 14.10.2015 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Vedlegg: 

Statusoversikt 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Tilbake til sakslista
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Referat-/meldingssaker: 
 
 
1/15 Vedtak fra Lund kommune, selskapskontroll med  

forvaltningsrevisjon Lyse AS 
 

 

          Tilbake til saksliste
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Innledning 
 


Kommunene har i flere år valgt å bruke fristilte organisasjonsmodeller som selskaper, stiftelser ol, for 
å løse ulike kommunale oppgaver. Utviklingen synes å fortsette i retning av økt bruk av fristilte 
organisasjonsformer.  Dette  gjør  at  organiseringen  av  den  kommunale  virksomheten  blir  mer 
kompleks og fragmentert, og innebærer nye utfordringer både når det gjelder styring, kontroll og 
tilsyn. 


 
På bakgrunn av denne utviklingen har kommuneloven (KL) gitt kontrollutvalget ansvar for ”å påse at 
det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm”1.  Bestemmelsen må 
ses i sammenheng med bestemmelsen om kontrollutvalgets og revisors innsynsrett i selskaper som 
er heleide av kommuner2. Nærmere bestemmelser om hvordan kontrollutvalget skal utøve 
påseansvaret er beskrevet i kontrollutvalgsforskriften3. 


 


 
Det er kontrollutvalget som ifølge KL har ansvar for å påse at det gjennomføres selskapskontroller. I 
dette ligger at kontrollutvalget har ansvar for at det utarbeides en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Videre har kontrollutvalget ansvaret for å bestille de selskapskontroller som etter 


planen  skal  gjennomføres.  Det  er  kommunestyret  selv  som  vedtar  planen.  Planen  gjelder  for 


perioden 2012 – 2016, eller til ny plan foreligger. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den obligatoriske og lovpålagte delen av 
selskapskontrollen er en kontroll av kommunen og dens forvaltning av sine eierinteresser, ikke 
en kontroll av selskapet. Kontroll av selskapet er en frivillig mulighet i spesielle typer selskaper, 
se nærmere i avsnittet ”Forvaltningsrevisjon i selskaper”. 


 
 
 
 


Avgrensning – organisasjonsformer som faller utenfor planen 
 


Enkelte selskapstyper er opprettet innenfor kommunen, der kommunestyret selv er eierorgan. I disse 
selskapene har kontrollutvalget fullt innsyn etter kommunelovens bestemmelser og kan derfor 
gjennomføre forvaltningsrevisjon på lik linje som andre virksomheter i kommunen. Disse 
organisasjonsformene må derfor medtas i plan for forvaltningsrevisjon. Dette gjelder: 


- kommunale foretak (KF)4, 


- interkommunalt samarbeid, som ikke er egne rettssubjekt5, 


- vertskommunesamarbeid6. 
 
 


Stiftelser er en organisasjonsform som er selveiende, og har derfor formelt ikke eiere som kan ha 
direkte styring med stiftelsen. Heller ikke stifteren har rettslig sett slik styringsmulighet. Et vedtak 
fattet i stiftelsens styre er endelig og kan ikke omgjøres av et kommunalt organ. En kommunal stifter 


 
 
 


1       Kommunelovens (KL) § 77 nr. 5. 
2       Innsynsretten er regulert i KL § 80, og omfatter Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper som er helt ut eid av kommuner og 


fylkeskommuner. Det er for tiden et lovforslag under behandling der Interkommunale samarbeid etter KL § 27 og som er egne 
rettsubjekter skal tas med i § 80. I selskaper som er deleid av kommuner og fylkeskommer (dvs. med private eller statlige eierinteresser) 
kan innsynsrett avtales. 


3       Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04 har er eget kapittel 6 som omhandler selskapskontroll. 
4       Kommunale foretak er omhandlet i KL kapittel 11. 
5       Interkommunalt samarbeid, som ikke er egne rettssubjekt, er omhandlet i KL § 27 
6       Vertskommunesamarbeid er omhandlet i KL § 28. 
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kan legge rammer for stiftelsens virksomhet ved fastsettelse av stiftelsens vedtekter7, men dette må 
skje når stiftelsen etableres. Det kan være en krevende prosess å endre vedtektene på et senere 
tidspunkt.  Med  mindre  kommunen  har  lagt  inn  rammer  for  stiftelsen  vedtekter  skal  stiftelsene 
derfor ikke inn i plan for selskapskontroll. På grunn av den begrensede muligheten kommunen har 
for styring og kontroll, bør kommunestyret og kontrollutvalget være spesielt oppmerksomme på bruk 
av denne organisasjonsformen. 


 
Interkommunale samarbeid etter KL § 27 som er egne rettsubjekt, har fram til nå ikke vært omfattet 
av kontrollutvalgets innsynsrett etter § 80 (se avsnittet om forvaltningsrevisjon i selskaper). Det er nå 
sendt lovforslag til Stortinget (Prop. 119L 2011/2012), der disse foreslås tatt inn i § 80. Det gir 
kontrollutvalget fullt innsyn gjennom forvaltningsrevisjon også i slike selskaper. Oversikten over disse 
selskapene er tatt med i planen under forutsetning av at dette lovforslaget godkjennes av Stortinget. 


 


 
 
 
 


Eierskapskontroll 
 
Formål med obligatorisk eierskapskontroll: 


 


Hovedformålet med den obligatoriske eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver 
kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. Det er med andre ord en kontroll med kommunen selv og dens utøvelse av sitt 
eierskap. 


 
Dette omfatter: 


 


 Påse at kommunen har etablert tydelige føringer for eierskapene sine. Føringene bør være 
skriftlig dokumentert f.eks. gjennom eierskapsmelding og eventuelt konkrete eierstrategier 
for det enkelte selskap. 


 Påse at kommunen har etablert rutiner for å føre kontroll med sine eierinteresser i selskaper. 
Dette gjelder både oppfølging og evaluering av eierinteressene. 


 


 Påse at det er etablert skriftlige rutiner for kommunestyrets oppfølging av kommunens eier- 
representant, og at disse etterleves. Rutinen bør omfatte drøftinger med eierrepresentant i 
forkant av eiermøter og rapportering til kommunestyret. Kommunen bør også ha etablert 
rutine for opplæring av eierrepresentantene 


 Påse eierrepresentanten ivaretar kommunens interesser i selskapet i tråd kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger, nedfelt i ovennevnte dokumentasjon. 


 Påse  at  eierorganet  i  selskapene  har  etablert  gode  rutiner  for  skriftlig  kommunikasjon 
mellom eierorgan og styret i selskapet. 


Både i IKS- og aksjelovgivning er styret ansvarlig for selskapets forretningsmessige disposisjoner. 
Selskapskontrollen skal derfor ikke omfatte kontroll av styres arbeid, men fokusere på hvordan eier/ 


eierrepresentant opptrer i selskapsorganene (representantskap eller generalforsamling). 
 
 
 
 
 
 
 
 


7       NOU 1995:17, kap. 5.4. 
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Selskapstyper som omfattes av obligatorisk eierskapskontroll 
 


Følgende selskaper/organisasjonsformer omfattes av obligatorisk eierskapskontroll: 


1.   Interkommunale selskaper etter IKS-loven 
 


2.   Aksjeselskaper som kommunen som er heleid av kommunale aktører 
 


3.   Aksjeselskaper (AS/ASA) deleid av kommunale aktører 


4.   Samvirkeforetak 
 


5.   Stiftelser - hvis innsyn er vedtektsfestet 
 


6.   Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 som er eget rettsubjekt - dersom 
lovforslag vedtas 


 
Status for Lund kommunes eierskapsmelding/eierstrategier 


 


Lund kommune har utarbeidet eierskapsmelding som er godkjent av kommunestyret. Noter til 
regnskapet og opplysninger fra Brønnøysundregisteret er i tillegg benyttet som grunnlag for deler av 
denne planen, samt ved utarbeiding av vedlegg med oversikt over kommunens eierskap i selskaper. 


 
 
 
 


Utføring av eierskapskontrollen/prioritering 
 


Obligatorisk selskapskontroll bør gjennomføres samlet for alle selskapene som Lund kommune deltar 
i. Dette omfatter også selskaper hvor det ikke er aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. 


 
Eierskapskontrollen bør gjennomføres minst en gang i valgperioden. I tillegg bør kontrollutvalget 
følge med i endringer eierskapsmelding og eierstrategi for det enkelte selskap som kommunen er 
medeier i. Dersom det skjer større endringer bør kontrollutvalget vurdere om eierskapskontrollen må 
gjøres helt eller delvis på ny. Av budsjettmessige hensyn bør eierskapskontrollen gjennomføres i 
løpet av to budsjettår. Kontrollutvalget prioriterer derfor 


 
 


 Obligatorisk eierskapskontroll av Lund kommune gjennomføres i 2013/2014. 
 
 
 
 
 
 


Forvaltningsrevisjon 
 
Forvaltningsrevisjon i kommunalt heleide selskaper 
Forvaltningsrevisjon i selskaper  er et frivillig tillegg som kontrollutvalget kan velge å legge inn i 


selskapskontrollen.  Frivillig  forvaltningsrevisjon  omfatter  systematiske  vurderinger  av  økonomi, 
produktivitet,  måloppnåelse  og  virkninger  ut  fra  kommunestyrets  vedtak  og  forutsetninger  (en 
kontroll av aktiviteten i selskapet).  Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kap.3 i forskrift om 
revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Her inngår bl.a. risiko og 
vesentlighetsvurderinger som en viktig del. 


 
 


Forvaltningsrevisjon i selskapene kan bare utføres i selskaper der kontrollutvalget har innsynsrett. 
Dette gjelder i første rekke selskaper som nevnt i KL § 80, som i følge KRD er uttømmende. De 
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selskapene som er nevnt i bestemmelsen er interkommunale selskaper og aksjeselskaper som er 
heleid av kommunale aktører. I tillegg foreligger nå lovforslag om å ta inn §27-selskaper som er egne 
rettssubjekter. 


 
I annen rekke kommer selskaper som ikke er nevnt i § 80 der kommunen gjennom vedtektene i 
selskapet har sikret kontrollutvalget innsyn. For alle andre selskap vil kontrollutvalget bare kunne 
gjøre forvaltningsrevisjon basert på åpne kilder. 


 
Forvaltningsrevisjoner  i  selskaper  bør  ideelt  sett  tas  med  i  plan  for  forvaltningsrevisjon,  men 
praktiske  årsaker  kan  medføre  at  dette  ikke  er  praktisk  mulig.  En  viktig  grunn  til  dette  er  at 
grunnlaget for å gjøre en vurdering om behov for forvaltningsrevisjon i et selskap vil normalt komme i 
kjølvannet av en eierskapskontroll. 


 
 
 
 


Formål med forvaltningsrevisjon i selskaper 
 


Formålet med forvaltningsrevisjon i selskaper kan være: 


1.   Påse at selskapet opptrer i samsvar med eiernes mål og strategier med selskapet. Herunder 
at selskapet ikke starter opp aktiviteter uten at dette er klarert med eierne. 


2.   Påse at selskapet driver i tråd med regelverk som gjelder for deres virksomhetsområde, samt 
generelt regelverk for kommunalsektor i den grad disse er aktuelle for selskapet. 


3.   Se etter om selskapet har nødvendige produktivitet og effektivitet og måloppnåelse. 
 
 
 
 


Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i selskaper/prioriteringer 
 


Ut fra den praksis som har etablert seg i Rogaland vil det være en av de største eierne som vil ta 
initiativ til bestilling slike forvaltningsrevisjoner. Lund kommune er ikke største eier i noen av de 
aktuelle selskapene. Når en eier har foretatt bestillingen vil de andre eierne få tilbud om å være 
med på forvaltningsrevisjonen. Dette for at det skal bli lavest mulig kostnad for kommunene og 
minst mulig belastning for selskapene. Det er derfor ikke foretatt prioritering av aktuelle selskaper 
for forvaltningsrevisjon i planen. 


 
 
 
 


Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon 
 


Kontrollutvalget vil – på samme måte som for øvrig forvaltningsrevisjon (jfr. forskriftens § 12) følge 
opp gjennomført forvaltningsrevisjon i selskapene, og rapportere resultatet av oppfølgingen til 
kommunestyret. 
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Vedlegg - oversikt over Lund kommunes eierskap i selskaper 
 


Alle selskaper som faller inn under obligatorisk eierskapskontroll 
Aksjeselskaper (AS) 
Lyse Energi AS m/datterselskaper 
Uninor AS m/datterselskap 
Magma Geopark AS 
Lund Helse og Miljø AS 
Lund Næringshage AS 
Lund Utleiebolig AS 


 
Interkommunale selskaper (IKS) 
Dalane Energi IKS 
IRS Miljø IKS 
Rogaland Revisjon IKS 
Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) IKS 


 


 
Interkommunale samarbeid (§ 27) 
Dalanerådet 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat (er forpliktende medlem, men ikke eier) 


 


 
Interkommunale samarbeid (§ 28 – vertskommune) 
Opplæringskontoret i Dalane 
Dalane Barnevern 
Dalane Friluftsråd 


 


 
Andre 
Hammeren barnehage A/L 
Biblioteksentralen A/L m/datterselskaper 
Landbrukssenteret Helleland BA 
KLP Pensjonsforsikring 
Visit Dalane og Nordsjøvegen 


 


 
Stiftelser 
Dalane Folkemuseum (innsyn ikke vedtektsfestes, omfattes derfor ikke av planen) 


 
Selskaper hvor det også kan gjennomføres frivillig forvaltningsrevisjon 
Aksjeselskaper (AS) 
Lyse Energi AS m/offentlig heleide datterselskaper 


 


 
Interkommunale selskaper (IKS) 
Dalane Energi IKS 
IRS Miljø IKS 
Rogaland Revisjon IKS 
Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) IKS 


 


 
Interkommunale samarbeid (§ 27) 
Næringssjefen i Dalane 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat (kan initieres av eierkommunene) 


 


 
Interkommunale samarbeid (§ 28 – innsyn via vertskommunen) 
Opplæringskontoret i Dalane 
Dalane Barnevern 
Dalane Friluftsråd 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Kontrollutvalget i Lund 
         


 


Arkivkode : 217 


Saksnr. : 13/00046 


Vedlegg: Statusoversikt pr. november 2015 


 


Vedtatte prosjekter under arbeid: 
Forvaltningsrevisjons- 


prosjekter 


Vedtatt 


igangsatt 


Estimert 


timeforbruk 


Status Forventet 


ferdigstilt 


Arkiv- og dokument-
behandling 


  Til bestilling  


Selskapskontroller     


Eierskapskontroll av Lund 
kommune 


11.09.13 150 t Gjennomføres 2016 2016 


Annet     


 Overordnet analyse 11.03.15 50 timer Bestilt 2016 


 
 


Prosjekter behandlet i kontrollutvalget som er ferdigbehandlet og skal følges 


opp: 
Forvaltningsrevisjons- 


prosjekter 


Bestilt Behandlet i 


KU 


Behandlet i 


KMST 
Oppfølging 


behandlet 
Status Oppføl- 


ging 


Selskapskontroll i Lyse 
Energi AS 


17.09.14 09.09.15   Oppfølging 


etter ca 6 mnd. 
 


Målstyring 20.11.13 11.03.15    Ferdig-


behandlet 


Vedlikehold 15.11.10/ 


2013 


05.03.14  08.05.14 Til kommune 


styret 


Ferdig- 


behandlet 


Økonomistyring og 
internkontroll i HO 


09.11.11 13.06.12  11.09.13 Fulgt opp i 


kommunestyret 


Styret 


Ferdig- 


behandlet 


Attraktiv arbeidsgiver 


(arbeidsg.politikk) 


16.11.09 14.09.10  20.09.10 Oppfølging via 


kommunestyret 


Ferdig- 


behandlet 


       


Selskapskontroller       


IRS Miljø IKS 11.09.13 11.06.14   Beh.16.3.15 i 


kommunestyret 
Ferdig-


behandlet 


Interkommunalt arkiv 


IKS 


2011 26.02.13  20.11.13  Ferdig- 


behandlet 


 


 


Andre saker: 
 
Sak/prosjekt Behandlet Status Merknader 
    
 


 


Wencke Sissel Olsen 


Daglig leder 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat  
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kontrollutvalgssekretariat  
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat  


 


 


Innledning 
Kommunestyret har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret er pålagt å velge et 


kontrollutvalg som skal ha det løpende ansvaret 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 bestemmelser 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. Utvalget ønsker derfor å lage en plan for kontakt både med det politiske miljøet og med 


administrative ledere. Gjennom denne dialogen ønsker kontrollutvalget å få innspill som de kan benytte i sitt 


videre arbeid til beste for kommunen. 


 
Saksbehandlingen i kontrollutvalget 
Kontrollutvalget har fastlagt sin møteplan for hele året, og har for 2016 planlagt 5 møter.  Møteplanen finnes på 


kommunens nettsider. 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. For å sikre at kontrollutvalget 


er uavhengige av dem som skal kontrolleres og av kommunens revisor, skal kontrollutvalget ha sin egen 


administrasjon. Dette ivaretas ved at Lund kommune deltar i det interkommunale samarbeidet Rogaland 


Kontrollutvalgssekretariat. 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 
Kontrollutvalget har ikke anledning til å fatte vedtak som endrer et enkeltvedtak, selv om utvalget skulle finne at 


saken ikke er korrekt behandlet. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan indikere 


svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. 


Kontrollutvalget bør ha fokus på systemkontroll. 1  


Kommunens regnskap, budsjett og internkontroll: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte. Kontroll- utvalget 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 informasjon om 


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 revisjons-år. 


• Få årlig orientering om skatteregnskapet, skatteoppkrevers melding og kontrollrapport fra 


Skatteetaten. 
 
 
 
 
 


                                                           
1 Jfr. kontrollutvalgsboka s. 55 



https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/krd_kontrollutvalgsboken_bokmaal_elektronisk_april11_mbokmerker.pdf
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Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 
bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg, samt vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Kontrollutvalget har bestilt følgende prosjekt for levering i 2016: 


 Kommunale arkiver (kan måtte utsettes til 2017 av økonomiske grunner) 


 


Da kontrollutvalget har bestilt eierskapskontroll av kommunen (se nedenfor under «selskapskontroll») er det 


mulig at prosjektet nevnt ovenfor må utsettes til 2017 av budsjettmessige årsaker.  


 


Kontrollutvalget skal også se til at kommunestyrets vedtak knyttet til gjennomført forvaltningsrevisjon følges opp 


av administrasjonen. Kontrollutvalget har ingen rapporter å følge opp i 2016, da rapporten ang. «Målstyring» - 


som ble gjennomført i 2015 - er fulgt opp på møtet i september samme år. 


 


Rapport fra gjennomført forvaltningsrevisjon skal oversendes kommunestyret for sluttbehandling. 


Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret i slike saker. Ved oppfølging av rapporter sendes 


også saken til kommunestyret når oppfølgingssak er behandlet i kontrollutvalget. 


 
Selskapskontroll 
Selskapskontroll består av en lovpålagt del og en frivillig del. Den lovpålagte delen er en eierskapskontroll, der 


man undersøker hvordan kommunen forvalter sitt eierskap i de selskapene man har valgt å delta i. Dette er ikke 


en kontroll av noen av selskapene, men av eierskapet. Kontrollutvalget har bestilt en slik gjennomgang for 


levering i 2016, se nedenfor. 


 


I tillegg kan det gjennomføres en frivillig forvaltningsrevisjon i selskapet (offentlig heleide AS, IKS, § 27-


selskaper). En forutsetning for gjennomføring av forvaltningsrevisjon er at selskapet er 100 % eid av 


kommunen alene eller sammen med andre kommuner. Departementet har også nevnt at det kan gjennomføres 


slik kontroll i selskap som ikke er heleide. Da kan man ikke å gå inn i selskapet, men må gjennomføre 


kontrollen ved å benytte åpne kilder. 


 
Kontrollutvalget har bestilt følgende rapport for gjennomføring i 2016: 


 Obligatorisk eierskapskontroll av Lund kommune  


Kontrollutvalget vil i 2015 følge opp tidligere gjennomført  


 Selskapskontroll m forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS 


 
Utgiftene til selskapskontroller der det er flere inne på eiersiden fordeles i stor grad på de respektive eierne etter 


eierdel. Det vil derfor av økonomiske grunner være mest gunstig å delta på en selskapskontroll som er initiert av 


de største eierkommunen, da disse vil bære mesteparten av kostnadene. 


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 eller initiert av de største eierne 


• 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. 


 
Nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 


Forskrift om kontrollutvalg pålegger kontrollutvalget å utarbeide nye planer for forvaltningsrevisjon og 


selskapskontroll for hver valgperiode. Planene skal være vedtatt senest innen utgangen av året etter at valg har funnet 


sted, dvs. innen utgangen av 2016. I forbindelse med oppdatering av planverket vil kontrollutvalget ha møter med 


det politiske miljøet for å be om innspill til prosjekter. Det vil også bli bedt om innspill fra 


kommuneadministrasjonen, revisor og sekretariatet.  
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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 


forut for 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. 


 


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 
 Kontrollutvalget ønsker et tett samarbeid med det politiske miljøet for innspill og oppmerksomhet 


omkring kontrollutvalgets oppgaver og funksjon. Kontrollutvalget ønsker derfor at det blir lagt til rette for 


et møte med ordfører, gruppeledere, hovedutvalgsledere og kontrollutvalget i starten av hver valgperiode, 


samt midt i perioden. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et slikt møte i 2016 i forbindelse med 


utarbeiding av nye planer 


 Opplæring av nyvalgt kontrollutvalg, ett tema på hvert møte det kommende året 


 På alle møtene i kontrollutvalget settes det opp følgende faste saker/punkter: 
o Godkjenning av innkalling og saksliste 


o Godkjenning av protokoll fra forrige møte 


o Statusoversikt – kontrollutvalgets saker 


o Meldinger 


o Eventuelt 
 


 
 
 


Moi, 11. november 2015 


 


Svein Zwygart 


leder i kontrollutvalget 


 


 
 


 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Årshjulet består av kjente saker. I tillegg til disse kan det komme andre saker som dukker opp 


i løpet av året. Kontrollutvalget skal også behandle sak ang. tidligere bestilt rapport vedr. 


Eierskapskontroll av kommunen, sannsynligvis i løpet av våren. Vær oppmerksom på at saker 


som er nevnt under «øvrige saker/kommentarer» ikke er faste, og kan blir forskjøvet. 


Oppstillingen av disse er derfor kun veiledende. 
 
 
 
 


Møtetidspunkt Faste saker Øvrige saker/kommentarer 
mars  Opplæring 


 Framlegging av overordnet analyse 
 Arbeide med nye planer 
 Kontrollutvalgets årsmelding     


2015 
 


 Evt. orientering fra administrasjonen 
 Oversikt over lovpålagte oppgaver 


april  Opplæring 
 Arbeide med nye planer 
 Uttale til kommunens 


regnskap og årsmelding 
 Årsrapport fra skatteopp-       


kreveren 


 Rådmann/økonomisjef orienterer      
om regnskap/årsmelding 2015 


 Skatteoppkrever orienterer om 
skatteregnskapet for 2015 


      


juni  Opplæring 
 Arbeide med nye planer 


 Rådmann/økonomisjef orienterer   
om regnskap 1. tertial 


 Regnskap 1. tertial – 
kontrollutvalgets regnskap 


 september  Opplæring 
 Arbeide med nye planer 
 Budsjett for kontroll og tilsyn 


2017 


 Revisor orienterer om planlegging av 
regnskapsrevisjonen for 2017 


   Møteplan for 2017 
 Utvelging av prosjekt for bestilling av 


rapport som skal legges fram i 2017 
 


november  Opplæring, ny gjennomgang av 
kontrollutvalgets ansvar og 
oppgaver 


  Årsplan for kommende år 
 Siste frist for å vedta nye planer 


(forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll) 


 


 


 Rådmann/økonomisjef orienterer   
om budsjett 17/regnskap 2. tertial 16 


 Kontrollutvalget planlegger aktiviteter 
for kommende år og lager ny årsplan 
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045/15 Kommunestyret 24.09.2015 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


RAPPORT SELSKAPSKONTROLL MED 
FORVALTNINGSREVISJON: LYSE ENERGI AS  
   
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
 
Se kontrollutvalget sitt forslag til vedtak i vedlegg 
 
 
24.09.2015 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Ved votering ble kontrollutvalget sin innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-045/15 Vedtak: 
 
 







 
 
 







 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
        
Vedlegg:  
Dok.nr Tittel på vedlegg 
116259 Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon: Lyse Energi AS 
116165 RR Selskapskontroll 2015 LYSE.pdf 
 


 


 
 








 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Lund kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


21.09.2015/ ThK 
År: 


2015 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


10.10.2015/BEM 
Side:  


1 av 2 


Sak:  


Prosjektmandat – Kommunens arkiv 


Bakgrunn 
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon er et prosjekt vedrørende dens arkiv prioritert. Kontrollutvalget 


har på den bakgrunn bedt om et forslag til prosjektmandat. 


 


Kontrollutvalget har spesielt listet opp disse punktene: 


 Hvordan registreres og fordeles posten, og hvilke rutiner ligger til grunn for dette 


 Følges forvaltningslovens bestemmelser knyttet til tilbakemelding (svar på mottatt søknad/merknad) 


 Finnes det rutiner for endring av politiske saker på nett etter at de blir lagt ut/publisert  


 Rutiner for registrering av inn- og utgående epost, både til postmottak og til den enkelte saksbehandler, 


Sikring av at alle e-post fanges opp og registreres. 


 


Formål 
Prosjektet skal vurdere kommunens dokumentbehandling1 og arkivering. 


 


Problemstillinger 
Prosjektet vil kartlegge og vurdere følgende konkrete problemstillinger: 


 Er organiseringen av arkivfunksjonen, herunder fysisk plassering, iht. lovreglenes krav? 


 Er det etablert rutiner for dokumentbehandling og arkivering iht. lovreglenes krav? Herunder 


 Rutiner for registrering av inn- og utgående epost, både til postmottak og til den enkelte saksbe-


handler, Sikring av at alle e-post fanges opp og registreres. 


 Følges forvaltningslovens bestemmelser knyttet til tilbakemelding (svar på mottatt søknad/merknad) 


 Er rutiner for dokumentbehandling og arkivering kjent for kommunens ansatte? 


 Er det en tilfredsstillende praktisering av rutiner for dokumentbehandling og arkivering? 


 Hvordan er kvaliteten på kommunens postlister på nettsidene (innsynsløsningen)? 


 Finnes det rutiner for endring av politiske saker på internett i etterkant av publiseringen? 


 


Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere fun-


nene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 


kilder innenfor det reviderte området.  


 


I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier: 


                                                 
1 Dette vil være ordinær post, epost, telefaks og sosiale medier, men ikke telefonsamtaler. Telefonsamtaler er ikke dokumenter iht. gjeldende rett. 
Opplysninger fra møter/telefonsamtaler o.l. nedtegnes/protokolleres så vidt mulig dersom det har betydning for saken. Generell veiledning er ikke 
her omfattet. Det ligger ute høringsforslag til ny arkivforskrift som gir SMS’er samme status som telefonsamtaler. Det er ikke klart hva som er gjel-
dende rett for SMS’er i dag. Enkelte mener de skal behandles som dokumenter. 
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Prosjektmandat – Kommunens arkiv 


 Lovregler om dokumentbehandling og arkivering (arkivloven og arkivforskriften) 


 Andre aktuelle lovregler (kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, personopplysningsloven 


etc.) 


 Kommunens arkivplan, herunder egne vedtatte rutiner for dokumentbehandling og arkivering 


 


Metodevalg  
Tilnærmingen vil basere seg på intervjuer med aktuelle ledere i kommunen, spørreundersøkelse og doku-


menter fra kommunen. 


  


Det tenkes mest på kommunens dataarkiver, men også papirarkiver er aktuelle. Dersom det nå bare er data-


arkiver i bruk, må i så fall aktuell papirkorrespondanse skannes til dataarkivene. Kommunen vil avlevere gam-


melt arkivmateriale til arkivdepot (arkivmateriale som er omlag 25-30 år gammelt). Mottaker er Interkom-


munalt Arkiv Rogaland (IKA) hvor kommunen er deltaker/eier. Det ses også noe på rutinene her. 


 


Kommunens arkivplan vil ha rutiner for hvordan arkivering og journalføring skal foregå. Et spørsmål som rei-


ser seg, er imidlertid hva som skal regnes som arkivverdig materiale. Det er viktig at kommunens ansatte har 


fått en avklaring/opplæring om dette.  


 


Når det gjelder sikring av arkiver, tenkes det spesielt på tiltak (backup rutiner mv.) for å forebygge datatap i 


dataarkiver. Men også tiltak mot brann, innbrudd og fukt vil være aktuelle.  


 


Innsynsløsningen har foruten postlister, også politisk møteplan samt søk i offentlige dokumenter og 


søk i offentlige saker. Kontrollutvalget kan vurdere om vi skal se på kvaliteten av hele innsynsløs-


ningen.  


 


Omfang 
Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forutsettes et 


tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser 


og rapportering er ca. 150 timer. 


 








 


 


Lund kommune 
  


 


      


[Velg dato] 


Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 


LUND KOMMUNE 
 


Innledning 


I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for 


forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Planen 


skal vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget legger opp til at planen rulleres etter 2 


år med rapportering til kommunestyret. 


 


Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 


tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 


kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest 


mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha planen til 


løpende vurdering og gi tilbakemelding til kommunestyret dersom det oppstår forhold 


som gjør dette nødvendig. 


 


 


Fremgangsmåte 


Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av virksomheten i Lund 


kommune ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Overordnet analyse er utarbeidet 


av kommunens revisor, og er et vedlegg til planen. 


 


Formålet er å bidra til at Lund kommune driver sin virksomhet etter gjeldende lover og 


bestemmelser og oppnår de målsettingene som kommunen har satt for sin virksomhet i 


vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og øvrige politiske vedtak.   


 


Kommunens virksomhet er i stadig endring. Organisasjonsmessige forhold og eksterne 


betingelser knyttet til økonomi, statlige føringer og krav m.m. vil variere i løpet av noen 


år. Disse variasjonene kan ha innvirkning på hvilke områder der det er mest 


hensiktsmessig å sette inn ressurser til forvaltningsrevisjon. Denne planen er derfor 


utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-årsperode, men med en 


gjennomgang etter 2 år for mulig rullering..  


 


Prosjektene som trekkes frem her er imidlertid flere enn det som er realistisk å 


gjennomføre i løpet av perioden. Prioriteringsrekkefølgen for områdene er førende for 


kontrollutvalgets bestillinger av de enkelte prosjekter, men med mulighet til å foreta 


endringer dersom det skulle være hensiktsmessig. Kommunestyret delegerer til 


kontrollutvalget å foreta nødvendige og begrunnede endringer fra prioriteringene i 


planen. Det er av budsjettmessige grunner ikke realistisk å få gjennomført mer enn 4-5  


prosjekter i denne planperioden. 
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Kommunale foretak 
Kommunale foretak er en del av kommunen, og er derfor underlagt forvaltnings-


revisjon etter samme regler som den øvrige kommunale forvaltningen. Lund 


kommune har pr. dato ingen kommunale foretak 


 


Kommunalt heleide selskaper 
Gjennomføring av en avgrenset forvaltningsrevisjon i kommunalt heleide 


selskaper er et valgfritt alternativ dersom selskapet (IKS eller AS) er heleid av 


kommunene, jfr. Kommunelovens § 80. Dette kan være aktuelt dersom funn fra 


obligatorisk eierskapskontroll eller andre tips, politiske vedtak eller føringer 


viser at det er forhold som kontrollutvalget mener bør bli nærmere undersøkt. 


Det vises til egen Plan for selskapskontroll. 
 


 


Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2012-
2015: 


Generelt 


Omfanget av forvaltningsrevisjon er avhengig av identifisert behov og de 


ressurser som stilles til rådighet for oppgaven.  


Kontrollutvalget har med bakgrunn i det som er nevnt over vurdert nedenfor-  


stående områder/tema som prioritert for forvaltningsrevisjon i 2012-2015. 


Forslag til problemstillinger er ikke uttømmende og hvert tema vil bli nærmere 


utdypet og avgrenset i dialog med revisor i forbindelse med endelig bestilling. 


 


Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 


 


1. Vedlikehold – sikre forvaltningen av kommunens realkapital (bygg) og angi 


konsekvenser for kommuneøkonomien og brukerne av utsatt vedlikehold. 


 


2. IKT – herunder dataopplæring i skolen. Måloppnåing. Hva skyldes 


manglende hjemmesider for barnehagene,, datakrasj på skolene, 


manglende dataopplæring i skolen, maskiner som er ute av drift, feil og 


mangler på kommunens hjemmeside/manglende oppdateringer. Utnyttes de 


mulighetene som finnes, hva er evt. grunn til at de ikke gjør det? 


 


3. Økonomistyring -. Herunder oversikt over økonomiske utsikter, 


periodisering av budsjetter, internfakturering 


 


4. Målstyring – i hvilken grad benyttes dette og hvilke resultater har 


man/kan man få? Settes mål og nå disse målene? 
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PROSJEKTER SOM ER VURDERT, MEN IKKE PRIORITERT 


 


Kontrollutvalget har mottatt disse innspillene, som ut fra den overordna analysen 


og kontrollutvalgets øvrige vurderinger ikke er prioritert. Temaer fra denne 


lista kan likevel bli tatt inn i vedtatte bestillinger dersom det passer/lar seg 


gjennomføre: 


 


Tjenestetilbudet i kommunen. Brukertilfredshet/brukerundersøkelser. Bør det 


gjennomføres innbyggerundersøkelser for å få et bedre grunnlag for 


tilbakemeldinger? Omdømme, Første møtet med kommunen er viktig. 


Brukerundersøkelser/kursing 


 


Kommunale arkiver. Tilgjengelighet for innbyggerne, bevaring og oppbevaring. 


Mangler i arkivene kan gå ut over innbyggernes rettigheter 


 


Helse og omsorg – styring. Se om det er behov for å utvide den nylig framlagte 


rapporten med nye problemstillinger 


 


NAV: Service fra etaten. Hvordan oppfattes organisasjonen utad av 


innbyggerne? 


 


Internkontrollen i Lund kommune. Prioriteres dette høyt nok – har man orden i 


eget hus? 


 


Gjennomføring av politiske vedtak 


 


Budsjettavvik innen helse og omsorg – spesielt når det gjelder lønn og 


budsjettering av lønn.  Hvilke rutiner legges til grunn/hvordan kvalitetssikrer 


man grunnlagsinformasjonen som ligger bak budsjettering? Utbetaling av 


lønnsmidler, er signalene til politikerne gode nok for å få til realistiske 


budsjetter?  Underbudsjettering på lønn? Oppfølging av tidligere rapport. 


 


Barnehageutgiftene (jfr.KOSTRA) høye i Lund sammenlignet med andre. Hva 


skyldes dette? 


 


Beredskap: 


Har kommunen gode nok beredskapsplaner?  


Er planene godt kjent i organisasjonen, slik at alle kjenner sin rolle i en eventuell 


krisesituasjon? Blir den oppdatert jevnlig og holdes jevnlige beredskapsøvelser? 
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Lund kommune som arbeidsgiver. Oppfølging av tidligere rapport. 


Medarbeiderundersøkelse. Ansatte i forhold til sammenlignbare kommuner. 


Rekruttering, spesielt fagfolk. Kommunen som arbeidsgiver. Deltidsproblematikk, 


iUtnytting av tilgjengelige ressurser, Evt. konsekvenser av ikke å ha 


personalsjef. Har man stadig fokus på sykefraværet, og hvilke tiltak settes i 


verk? 
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RAPPORTERING OM GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 


 


I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til 


kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon i form av en 


utarbeidet rapport. Videre er kontrollutvalget pålagt å rapportere tilsvarende til 


kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og 


hvordan denne rapporteringen skal foregå er det opp til kontrollutvalget å finne form og 


frekvens for dette. I tråd med tidligere praksis videreføres en fortløpende 


rapportering til kommunestyret etter hvert gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt. 


 


 


Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal etter gjennomført forvaltningsrevisjon påse at kommunestyrets 


vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.1. av 


administrasjonen. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets 


mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 


 


Rapportering til kommunestyret om oppfølging av forvaltningsrevisjon vil skje gjennom 


oversending av enkeltsaker til orientering. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vedlegg til planen:  


Overordnet analyse av Lund kommune 


 


  
 


 


                                                 
1 Forskrift om kontrollutvalg § 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 


 







