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Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.988 06 776 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, 18.04.2017 

 

Svein Zwygart 

Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 

 Sekretariatet 
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8/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  16/00149-13 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 24.04.2017 8/17 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15. februar 2017 legges fram for kontrollutvalget til 

formell godkjenning.  

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 15. februar 2017. 

 

 

 

 

 

SANDNES, 01.03.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 15.02.17 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 

  



 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 3 

9/17 Kontrollutvalgets uttale til Lund kommunes 
regnskap og årsmelding for 2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00099-6 

Arkivkode.  212  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 24.04.2017 9/17 

 

Bakgrunn  
Forskrift om kontrollutvalg § 7 pålegger kontrollutvalget å avgi uttale om årsregnskapet før 

det vedtas av kommunestyret. Uttalen gis til kommunestyret, men kopi av uttalen skal være 

formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 

innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Regnskapet må derfor først legges fram for 

kontrollutvalget før det behandles i formannskapet. Etter kontrollutvalgsforskrifta §8 skal 

kontrollutvalget også se til at revisors merknader i forhold til regnskapet (årsoppgjørsnotatet) 

følges opp.  

 

Saksutredning:  
Driftsregnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat på 10,88 mill. kr eller 4,2 % av 

driftsinntektene. Det er godt over teknisk beregningsutvalgs anbefaling om at netto 

driftsresultat bør være minst 1,75 % av driftsinntektene for at den økonomiske situasjonen 

skal anses som tilfredsstillende.  Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 12 049 000. 

 

Hovedårsaken til overskuddet skyldes eiendomsskatt og at overføringsutgifter til ulike 

tjenester er redusert med 1,3 mill. kr i forhold til 2015 grunnet mindre behov i 2016.  

Etatenes samlede mindreforbruk på 6,3 mill. kr i forhold til budsjett er også med på å styrke 

resultatet. Inkludert i netto driftsresultatet ligger utbytte og utbetalinger fra Lyse AS på 4,211 

mill. kr. Dette viser at kommunen er sensitiv for endringer i utbytte- eller rentebetingelser. 

Kommunen må fortsette sitt arbeid med å tilpasse driftsnivået til inntektene framover. 

 

I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 har kontrollutvalget ansvar for å påse at de 

merknader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder ikke merknader vedrørende løpende 

forbedring og effektivisering av normal drift.  

 

Det vises til orientering i møtet for nærmere gjennomgang av hva som ligg bak årets resultat.  

 

Revisjonsberetning og andre merknader fra revisor.  

Revisor har avgitt revisjonsberetning for 2016 uten forbehold.  

Revisor konkluderer ellers med at budsjett, årsberetning og registrering og dokumentasjon er 

utført i tråd med gjeldende lover og forskrifter.  

 

Revisor utarbeider i tillegg et årsoppgjørsnotat, som gir en oppsummering av årets revisjon og 

knytter en del kommentarer til det framlagte årsregnskapet og årsmeldingen. Det kan bl.a. være 

verd å merke seg følgende:  
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 Selv om regnskapsrutinene i all hovedsak anses som tilfredsstillende, anbefaler revisor

likevel at kommunen skriftliggjør sin delegasjons- og anvisningsmyndighet som et

ledd i den interne kontrollen. Kontroll av lønnsjournal ute på avdelingene vil også

kunne styrke den interne kontrollen i kommunen.

 Sykelønnsrefusjoner er avstemt, her er det i år avdekket en differanse på kr 417 054.

Årsak ligger i periodiseringsfeil. Dette betyr at det er betalt ca. kr 59.000 for mye i

arbeidsgiveravgift.

 Kontroll av om regelverket for offentlige anskaffelser blir etterlevd viser at rutinene

bør forbedres, da det er avdekket brudd på regelverket i tre av tre undersøkte tilfeller.

Lund kommune har ikke blitt klaget inn for KOFA (Klagenemnda for offentlige

anskaffelser) i 2016.

 Kontantsalg i forbindelse med kulturarrangementer bør i henhold til grunnleggende

internkontrollprinsipper telles opp og signeres av to personer for å sikre en god

arbeidsdeling og internkontroll. Når det gjelder ungdomskolens elevkantine bør

rutinen endres slik at dokumentasjon i tilknytning til opptelling av kassen legges ved

som bilagsdokumentasjon i regnskapet. Revisor viser her til bokføringslovens

grunnleggende prinsipper § 4 samt forskriftens § 5-3-3.

 Tilskudd til ressurskrevende tjenester er for 2016 er inntektsført i regnskapet etter

beste estimat med 5,105 mill. kr, mens endelig krav ble 4,802 mill. kr. Kommunen har

måttet korrigere for kr 303 000 i for mye krevd refusjon. Beløpet har resultateffekt.

Revisor plikter å melde fra til kontrollutvalget om det avdekkes misligheter. Revisor har i år 

ikke avdekket eller fått melding om at det er begått misligheter.Revisor vurderer at det ikke er 

forhold i regnskapet som kontrollutvalget er pliktige til å følge opp. Kontrollutvalget har iflg. 

Kontrollutvalgsforskriften § 8 imidlertid også et ansvar for å påse at andre merknader fra 

revisor følges opp. Det foreslås derfor at ovenfor nevnte merknader følgers opp i løpet av 

høsten 2017. Kontrollutvalget kan også tilføye andre områder som skal følges opp dersom det 

er ønskelig. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Lund har ingen kommentarer til årsregnskap/årsmelding for 2016 

ut over det som går fram av revisors revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat.  

Kontrollutvalget vil følge opp merknader til årsregnskapet høsten 2017. 

SANDNES, 18.04.2017 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Vedlegg: 

2016  Årsoppgjørsnotat Lund  

2016 Revisjonsberetning Lund kommune 

Regnskap 2016 Lund kommune 

Årsmelding 2016 Lund kommune 

Godkjenning av regnskap 2016 - rådmannens saksutredning til kommunestyret 

Tilbake til sakslista
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10/17 Skatteregnskapet for 2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00101-6 

Arkivkode.  232  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 24.04.2017 10/17 

 

Bakgrunn 

Kontrollutvalget har mottatt «Årsrapport 2016» fra skatteoppkreveren i Lund og 

«Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i kommunen fra Skatteetaten 

(se vedlegg). Kontrollrapporten er sendt til kommunestyret i Lund med kopi til 

kontrollutvalget. I tråd med uttalelse fra Skattedirektoratet i 2004, legges skatteregnskapet 

fram for kontrollutvalget og kommunestyret til orientering.  

Skatteoppkrever er invitert til å orientere i møtet.  

 

Saksutredning 

Skatteregnskapet for 2016 viser en samlet skatteinngang på kr 324 120 743,-  mot kr 321 120 

743,- i 2015. Dette utgjør en økning på kr 2,5 mill eller ca 0,75 % fra 2015.  

 

Arbeidsgiveravgiften er økt med kr 3,1 mill i forhold til 2015. Prosentsatsen er uendret. 

 

Kommunens andel av skatteinngangen i 2016 var kr 71,5 mill var kr 68,3 mill, en økning på 

kr 3,2  mill. eller ca 4,75 %. Årsaken til økningen i kommunens andel kan hovedsakelig 

tilskrives endring i fordelingsnøkkel og omlegging av skattesystem. 

 

Kommunen har satt av 11 % til marginavsetning. Dette er midler som er holdt tilbake for å 

dekke utbetalingene av til gode skatt når skatteoppgjøret blir klart i påfølgende år. 

Marginoppgjøret for i fjor viste et overskudd på 2,7 mill.kr. pga endringsavsetninger. 

Skatteoppkrever påpeker at bruk av marginavsetningingen aldri vil være konstant, og anbe-

faler at marginavsetningen ikke endres.  

 

Ved utgangen av 2016 hadde den totale restansesituasjonen økt med kr 713 000 fra 2015. 

Restskatt person står for mesteparten av økningen, der en skattyter alene står for halvparten av 

økningen. 

 

Kontrollrapporten fra Skatteetaten oppsummerer de ettersyn som Skatteetaten har utført i 

2016, samt gir kommentarer til det avlagte skatteregnskapet. I kontrollrapporten kommenteres 

spesielt at skatteoppkrever heller ikke i år har utarbeidet lokale rutinebeskrivelser slik 

lovverket krever. Ut over dette har Skatteetaten ingen kommentarer, og konkluderer med at 

skatteregnskapet i det alt vesentligste er avlagt i tråd med gjeldende regelverk. 

 

Mens det foregående år ikke har vært gjennomført tilstrekkelig arbeidsgiverkontroll, er det 

denne gangen ingen merknader fra Skatteetaten knyttet til dette. Denne funksjonen er nå 

overført Stavanger Kemnerkontor.. 
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Kontrollutvalget kan bare ta selve regnskapet til orientering. Revisjonshandlingene knyttet til 

dette regnskapet er en statlig oppgave.  

 

Kontrollutvalget har likevel en tilsynsrolle overfor skatteoppkrever, og kan om ønskelig 

kommentere organisering av arbeidet m.v., i tillegg til at utvalget har adgang til å bemerke 

forhold vedrørende samlede restanser og arbeidsgiverkontroll. 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar det framlagte skatteregnskapet for 2016 med 

kontrollrapport fra skatteetaten til orientering. 

 

Saken videresendes kommunestyret i Lund til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 01.03.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Kontrollrapport 2016 - Skatteetaten; 

Årsrapport kemneren 2016 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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11/17 Orientering fra administrasjonen: Kommunalsjef 
oppvekst og kultur 
 
Arkivsak-dok.  16/00303-7 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 24.04.2017 11/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har vedtatt å invitere de kommunale topplederne til utvalget for å orientere 

om sitt arbeids- og ansvarsområde, samt peke på eventuelle utfordringer m.m. 

 

Saksutredning: 
Rådmann, PNM-sjef og kommunalsjef for helse og omsorg har tidligere vært i 

kontrollutvalget og hatt slike gjennomganger. Kommunalsjef oppvekst og kultur er invitert til 

dette møtet. Kommunalsjefen er bl.a. utfordret til å orientere om  

 Generelt: 

o Plassering i organisasjonen 

o Tjenestetilbud 

o Personale: tall på ansatte, kompetanse, sykefravær 

o Budsjett og regnskap for enheten(e) 

 Tanker om fremtiden: 

o Tjenestebehov/tilbud/utfordringer/endringer 

o Kompetansebehov 

o Evaluering/utvikling 

 Kontroll og tilsyn 

o Har det vært forvaltningsrevisjoner innen noen av tjenestene de siste 5 årene, i 

så fall – har disse ført til ønskede endringer? 

 

Kommunalsjefen er gitt mulighet til selv å prioritere hva det fokuseres mest på. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget tar kommunalsjef oppvekst og kultur sin gjennomgang til 

orientering. 

 

 

SANDNES, 01.03.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

        Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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12/17 Selskapskontroll i Magma Geopark - avklaringer 
 
Arkivsak-dok.  17/00024-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 24.04.2017 12/17 

 

Bakgrunn: 
I forbindelse med behandling av Plan for selskapskontroll for den kommende perioden, 

vedtok kommunestyret i Lund følgende i sak 51/16:  
Kommunestyret i Lund vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 

2017 – 2020.  

Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta prioritering av prosjekter i samarbeid 

med øvrige eiere.  

Kontrollutvalget bes foreta en selskapskontroll av Magma Geopark.  

 

Saksutredning: 
Som det går fram av selskapsoversikten på planens siste side, er ikke Magma Geopark ett av de 

selskapene der kontrollutvalget har lovfestet innsynsrett etter kommunelovens § 80. Dette skyldes 

at selskapet har private eiere. Kontrollutvalget har derfor begrensa muligheter til å kunne foreta en 

full forvaltningsrevisjon i selskapet, slik vi går ut fra kommunestyret ønsker.  

 

Alternativene for å kunne gjennomføre en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i dette 

tilfellet vil da være:  

 Eierne har vedtektsfestet innsynsrett for kommunene i selskapets vedtekter. I Magma 

Geopark inneholder ikke vedtektene en slik innsynsrett. 

 Alle private eiere (17 så vidt vi er kjent med) tilskrives med forespørsel om de gir tillatelse 

til innsyn. Her er det imidlertid nok at en enkelt aksjonær motsetter seg dette for at 

selskapskontroll ikke kan gjennomføres. 

 Det gjennomføres en kontroll kun knyttet til åpne kilder, i hovedsak innsamling av 

informasjon tilgjengelig på internett. Dette er noe alle kan gjennomføre, også kommunen 

selv om de ønsker det. 

 

Sekretariatet har sendt en henvendelse til kommunestyret og bedt om tilbakemelding på hvordan 

kommunestyret ønsker at selskapskontrollen skal gjennomføres, i og med at kommunene ikke er 

sikret lovfestet innsyn i selskapet. 

 

Sekretariatet fikk da følgende tilbakemelding fra rådmannen: 
 

«Slik jeg ser det så må vel utvalget nå få en sak fra sekretær, der de tar stilling til om: 

1. Alle private eiere tilskrives med forespørsel om de gir tillatelse til innsyn.  

eller  

2. Det gjennomføres en kontroll kun knyttet til åpne kilder, i hovedsak innsamling av 

informasjon tilgjengelig på internett.  

Dersom utvalget bestemmer seg for alternativ 1, men en eller flere eiere motsetter seg innsyn, 

så er utvalgets handlingsrom begrenset til alternativ 2.» 
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Før samtlige private eiere tilskrives, bør kontrollutvalget ta stilling til en del problemstillinger 

som denne gjennomgangen reiser: 

 Det er ikke sagt noe fra kommunestyrets side om midler til dette prosjektet. Vi har 

erfaring fra andre kommuner om at det som regel blir bevilget ekstra midler når 

kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en bestilling som ikke er prioritert. Siden 

det ikke er gjort i dette tilfellet, går vi ut fra at det er meningen at dette prosjektet skal 

utføres innenfor vedtatt budsjett. Det betyr at det vil fortrenge andre prosjekter vedtatt 

i Plan for forvaltningsrevisjon. 

 Det er 6 kommunale/fylkeskommunale og 17 private eiere i selskapet. Det er bare de 

kommunale eierne som kan få tilbud om å være med som deltakere i prosjektet. I så 

fall går vi ut fra at prisen vil bli fordelt på disse. Det er imidlertid usikkert om alle vil 

delta - spesielt dersom man ikke får tillatelse til å gå inn i selskapet – da en kontroll av 

åpne kilder vil ha begrenset verdi. Dersom andre ikke vil delta vil kostnaden for hver 

enkelt deltaker blir større, evt. må Lund bære kostnaden alene. 

 For 2017/2018 har kontrollutvalget bestilt flere prosjekter som allerede er påbegynt. 

Det er: 

o Obligatorisk eierskapskontroll: «Lund kommunes eierskapsforvaltning» 

o Forvaltningsrevisjon «PPT i Dalane/Spesialundervisning» i samarbeid med 

øvrige kommuner i Dalane 

o Forvaltningsrevisjon «Innkjøp» 

Av budsjettmessige årsaker er disse prosjektene bestilt for gjennomføring i 2017 og 

2018. 

 

Kommunestyret har ikke sagt noe om at de forventer dette prosjektet gjennomført på et 

bestemt tidspunkt. Sekretariatet går derfor ut fra at det skal gjennomføres innenfor perioden 

som omfattes av planen. Som det går fram av oversikten ovenfor har ikke kontrollutvalget 

budsjettmidler til å gjennomføre prosjektet før i 2019. Arbeidet med å tilskrive private eiere 

bør da gjennomføres i løpet av 2018. Deretter bør saken legges fram for øvrige kontrollutvalg 

som er inne på eiersiden for å avklare om det er interesse for å delta i prosjektet. Det legges da 

opp til at endelig bestilling foretas innen utgangen av 2018.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund vedtar følgende framdriftsplan for gjennomføring av 

selskapskontroll i Magma Geopark AS, jfr. kommunestyresak 51/16: 

 Prosjektet gjennomføres for budsjettmidler i 2019, og forventes levert i 

løpet av dette året 

 Private eiere tilskrives for å avklare tillatelse til gjennomføring i løpet av 

2018. Det foretas deretter en avklaring med øvrige kommunale eiere om de 

vil delta i prosjektet, slik at endelig bestilling kan foretas innen utgangen av 

2018. 

 

SANDNES, 13.03.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.  Tilbake til sakslista 
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13/17 Statusoversikt kontrollutvalget pr. april 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00180-17 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 24.04.2017 13/17 

 

Bakgrunn: 
Sekretariatet legger til hvert møte i kontrollutvalget fram en oppdatert oversikt over status på 

saker kontrollutvalget har bestilt. Den viser status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og 

selskapskontroller, undersøkelser m.m., se vedlegget. 

 

Saksutredning: 
Under denne saken kan kontrollutvalget ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir også 

lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til pågående prosjekter og 

avklare endringer om det er nødvendig. 

Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker som blir ferdig behandlet i inneværende 

valgperiode.  

Til dette møtet er oversikten oppdatert med forventet tidspunkt for ferdigstillelse av de bestilte 

prosjektene. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar den framlagte statusoversikten pr. april 2017 til 

orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 01.03.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 





 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


Årsrapport for 2016 


 


Skatteoppkreveren i   


Lund kommune 


 
 


 


 







2 


Årsrapport 2016 Skatteoppkreveren i Lund   


 


 


Innhold 
 
 


1.    Generelt om skatteoppkreverens virksomhet ............................................................................. 3 


1.1   Skatteoppkreverkontoret ................................................................................................................. 3 
1.1.1 Ressurser ............................................................................................................................................... 3 
1.1.2 Organisering .......................................................................................................................................... 3 
1.1.3 Ressurser og kompetanse ...................................................................................................................... 3 


1.2   Internkontroll .................................................................................................................................... 4 


1.3   Vurdering av skatteinngangen ......................................................................................................... 4 
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret .................................................................................... 4 
1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret ........................................................................ 5 


1.4   Skatteutvalg ..................................................................................................................................... 6 


2.    Skatteregnskapet ............................................................................................................................ 7 


2.1   Avleggelse av skatteregnskapet ...................................................................................................... 7 


2.2   Margin .............................................................................................................................................. 7 
2.2.1 Margin for inntektsåret 2015 ................................................................................................................. 7 
2.2.2 Margin for inntektsåret 2016 ................................................................................................................. 7 
2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen ..................................................................................................... 7 


3.    Innfordring av krav ......................................................................................................................... 8 


3.1   Restanseutviklingen ........................................................................................................................ 8 
3.1.1 Totale restanser og berostilte krav pr 31.12.15 i forhold til 31.12.14: .................................................. 8 
3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser ........................................................... 8 
3.1.3 Restanser eldre år .................................................................................................................................. 9 
3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år ........................................................... 9 


3.2   Innfordringens effektivitet .............................................................................................................. 10 
3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2014 ................................................................................... 10 
Som ovenstående tabell viser ligger resultatoppnåelsen over resultatkravene fra skatteetaten. Skatteoppkreveren 


mener det intensive innfordringsarbeidet har gitt gode resultater. ............................................................... 10 
3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat ..................................................................... 10 
3.2.3 Omtale av spesielle forhold ................................................................................................................. 11 
3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen ................................................. 11 


3.3   Særnamskompetanse ................................................................................................................... 11 


4.   Arbeidsgiverkontroll ..................................................................................................................... 11 


4.1  Organisering av arbeidsgiverkontrollen .......................................................................................... 11 


4.2  Planlagte og gjennomførte kontroller ............................................................................................. 11 


4.3  Resultater fra arbeidsgiverkontrollen .............................................................................................. 11 


4.4  Vurdering av arbeidsgiverkontrollen ............................................................................................... 12 


4.5  Samarbeid med andre kontrollaktører ............................................................................................ 12 


4.6  Gjennomførte informasjonstiltak ..................................................................................................... 12 


5. ÅRSREGNSKAP ......................................................................................................................... 13 


 


 


 







3 


Årsrapport 2016 Skatteoppkreveren i Lund   


1.    Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 


1.1   Skatteoppkreverkontoret 


 


1.1.1 Ressurser 


 
Ressursfordeling 
 


Årsverk %-andel 
fordelt 


Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 
til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 


 
0,50 
 


      100  % 


Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk --------- ------- 


Skatteregnskap 0,10        20,0    % 


Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,30        60,0    % 


Arbeidsgiverkontroll  0             0    % 


Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige  
og regnskapsførere/revisorer 


0            0    % 


Skatteutvalg 0        0    % 


Administrasjon 0,10   20,0   % 


(Andel fordelt skal være 100 %) Sum     100   % 


 


 


 


1.1.2 Organisering 
 


Ved skatteoppkreverkontoret er det èn ansatt. Stillingsprosenten er 100 %, men inn i denne tilfaller en del annet 


arbeid som vedrører kommuneregnskapet. Årsverket på 50 % er stipulert ut i fra erfaring i 2015 og 2016. 


Skatteoppkreveren har fått tilleggsoppgaver vedrørende kommunens økonomifunksjon p.g.a av avgang av en 60 %  


stilling f.o.m. 1. mai 2015. Denne delen har medført atskillig merarbeid. 


 


Skatteoppkreveren forestår alle oppgaver som skatteoppkreverfunksjonen skal utføre. Dette gjelder innenfor 


skatteregnskapet og innfordring. Arbeidsgiverkontrollen utføres av SOMRAK, nb Kemneren i Stavanger. Dette 


gjelder fra 01.01.2016. 


 


Skatteoppkreverens oppgaver er hjemlet i Skatteoppkreverinstruksen av 8. januar 2009 samt Instruks om føring av 


skatteregnskapet av 18. desember 2008. 


 


Skatteoppkreveren har hatt hjelp av personalkonsulent til anvisning og attestasjon i skatteregnskapet.  


 


 


1.1.3 Ressurser og kompetanse 


Skatteregnskapet:  
Skatteoppkreveren i Lund har tilstrekkelig med ressurser til å forestå samtlige oppgaver innenfor området. En mener 


kompetansen er tilfredsstillende. Dog bør nevnes at skatteregnskapet ikke lenger er helt à jour til enhver tid slik som 


tidligere. 


 


Innfordring: 
Skatteoppkreveren har i 2016 hatt tilstrekkelig med ressurser til å utføre de oppgaver som skal gjøres i forbindelse 


med innfordring av skatter og avgifter.  Kompetansen må nå kunne sies å være tilfredsstillende. Det dukker stadig 


opp nye utfordringer, men disse blir løst etter hvert.  Resultatrapporteringen viser at innfordringen ligger over det 


som var  kravet fra Skatt vest på alle skatte- og avgiftsarter. Innenfor  innkrevingsområdet ligger også en del 


saksbehandling. 


 


Arbeidsgiverkontroll:  
Skatteoppkreveren har i 2016 ikke hatt ressurser til å utføre arbeidsgiverkontroller selv. Skattedirektoratet har fastsatt 


et resultatkrav på 5 % av antall arbeidsgivere i kommunen.  Dette betyr 5 kontroller for Lund kommune. Etter vedtak 


i kommunestyret ble ble denne oppgaven overført til Kemneren i Stavanger fra 01.01.2016, der det er et rimelig stort 


kontrollmiljø. Dette er en stor lettelse for skatteoppkreveren. 
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1.2   Internkontroll  
 


Kontoret har tilfredsstillende internkontroll. Denne oppfyller kravene i Skatteoppkreverinstruksen § 2-2 nr. 1. 


 


Et unntak er fremdeles rutinebeskrivelsen som er/har vært under fullstendig revidering. Revisjonen har purret på 


denne. 


 


Skatteoppkreveren mener at kravet om en omfattende rutinebeskrivelse faller på sin egen urimelighet. 


Skattedirektoratet har allerede utarbeidet retningslinjer for alle temaer, så hvorfor skatteoppkreverne også skal gjøre 


det er uforståelig. Dersom noen skulle tre inn i skatteoppkreverens jobb i Lund kommune, vil vedkommende ikke ha 


noen problemer med å finne fram i de få permene som er tilgjengelig. I tillegg ligger samme info på SOFIE 


(skatteregnskapet). Denne blir mao nedprioritert til fordel for andre arbeidsoppgaver. 


          


1.3   Vurdering av skatteinngangen 


 


1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 


         2016 2015 


  Likvider 24 281 377 24 383 066 


  Skyldig skattekreditorene -737 783 -523 386 


  Skyldig andre 58 978 -83 309 


  Innestående margin -23 602 569 -23 776 368 


  Udisponert resultat -4 -3 


Sum   0 0 


  Arbeidsgiveravgift -80 363 265 -77 273 761 


  Kildeskatt mv - 100% stat -16 205 -1 583 


  Personlige skatteytere -234 654 215 -233 868 298 


  Tvangsmulkt -2 152   


  Upersonlige skatteytere -9 859 464 -10 561 882 


  Renter 328 520 76 890 


  Innfordring 446 038 4 495 


Sum   -324 120 743 -321 624 139 


  Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 80 363 265 77 273 761 


  Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 70 092 088 68 103 284 


  Fordelt til Fylkeskommunen 15 469 174 14 843 047 


  Fordelt til kommunen 71 528 677 68 275 211 


  Fordelt til Staten 86 679 560 93 139 906 


  Krav som er ufordelt 0 0 


  


Videresending plassering mellom 


kommuner -12 021 -11 070 


Sum   324 120 743 321 624 139 


Sum totalt   0 0 
 


    


Total skatte- og avgiftsinngang i 2016 er kr 324 120 743,-  mot kr 321 120 743,- i 2015. Dette utgjør en 


 økning på kr 2,5 mill eller ca 0,75 % fra 2015.  


 


Arbeidsgiveravgiften er økt med kr 3,1 mill i forhold til 2015. Prosentsatsen er uendret. 


 


Det er en liten økning i personlig skatt med kr 786000, mens det er en nedgang i upersonlig med kr 702000.  


 


Fordelingsnøkkelen er endret fra 2015 til 2016, noe som begunstiger alle kreditorene bortsett fra staten. 
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1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 


 


Fordeling


    Kommune    Fylke   Toppskatt  Fellesskatt  Statens andel Folketrygd


Konto


0 0 0 0 0 -80 363 265


2000 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 0 0 -80 503 519


2081 Ettergivelse 0 0 0 0 0 140 254


-1 163 254 -208 036 47 208 -8 540 398 -8 493 190 0


2400 Forskuddsskatt -1 401 152 -250 782 39 975 -10 280 023 -10 240 047 0


2500 Restskatt -185 478 -32 971 20 594 -1 367 238 -1 346 644 0


2502 Rentetillegg -595 -106 75 -4 390 -4 315 0


2550 Overskytende forskudd 423 971 75 823 -13 436 3 111 252 3 097 816 0


-70 636 676 -15 315 985 -19 093 920 -59 358 405 -78 452 325 -70 321 923


2100 Forskuddstrekk fra arbeidsgivere -45 607 710 -9 886 650 -12 405 472 -38 159 052 -50 564 524 -45 366 520


2101 Inntektskorreksjon RAFT -22 165 038 -4 806 989 -6 217 278 -18 094 748 -24 312 026 -21 983 972


2102 Overføring forskudd mellom 


kommuner 0 0 -34 34 0 0


2182 Avskriving 0 0 -68 68 0 0


2191 Avsetning til margin 8 406 160 1 822 501 2 298 352 7 004 432 9 302 784 8 358 295


2192 Bruk av margin -8 116 428 -1 762 472 -1 528 618 -8 312 716 -9 841 334 -8 343 304


2200 Forskuddsskatt, person -7 800 126 -1 690 715 -2 110 507 -6 556 777 -8 667 284 -7 763 551


2300 Restskatt, person -2 689 066 -583 892 -511 816 -2 749 128 -3 260 944 -2 759 286


2302 Rentetillegg -17 563 -3 813 -3 321 -17 984 -21 305 -18 016


2350 Overskytende forskudd, person 7 320 512 1 589 921 1 378 554 7 501 426 8 879 980 7 528 260


2351 Bortskrevet overskytende forskudd 7 2 2 8 10 7


2381 Ettergivelse 15 725 2 921 3 069 12 262 15 331 12 304


2382 Avskriving 20 349 3 939 4 000 17 476 21 476 17 158


2390 Inntekt av summarisk fellesoppgjør -3 498 -737 -784 -3 705 -4 488 -3 297


2800 Påleggstrekk, arbeidsgivere 0 0 0 0 0 0


0 0 -16 205 0 -16 205 0


2975 Herreløse inntekter 0 0 -16 205 0 -16 205 0


271 258 54 844 54 678 229 657 284 335 229 835


2060 Forsinkelsesrenter -905 -190 -230 -752 -982 -885


2065 Renter av endring i arb.g.avgift 45 10 8 47 55 47


2160 Forsinkelsesrenter -341 -76 -78 -295 -373 -347


2165 Renter av endring i forskuddstrekk 38 8 8 37 45 39


2260 Forsinkelsesrenter -1 940 -422 -368 -1 987 -2 356 -1 992


2352 Rentegodtgjørelse 41 656 9 035 7 767 42 711 50 478 42 733


2360 Forsinkelsesrenter -10 715 -2 140 -2 074 -9 463 -11 537 -9 532


2365 Renter av endring i skatt, person 91 711 18 816 20 414 78 601 99 016 79 368


2460 Forsinkelsesrenter -218 -47 -39 -225 -264 -224


2552 Rentegodtgjørelse 3 363 730 629 3 448 4 077 3 457


2560 Forsinkelsesrenter -2 563 -559 -541 -2 616 -3 157 -2 588


2565 Renter av endring i skatt 1 117 245 247 1 136 1 383 1 116


2971 Gebyr til kommunen 9 077 1 959 2 635 7 160 9 795 8 933


2972 Gebyr til andre 1 616 346 486 1 299 1 786 1 581


2974 Innfordringsinntekter -11 893 -2 555 -3 154 -10 263 -13 417 -11 776


2976 Bortskrivning småbeløp debet 145 28 29 129 158 137


2979 Tilfeldige inntekter -158 -34 -39 -143 -182 -157


2981 Ettergivelse 151 223 29 691 28 977 120 832 149 810 119 925


2982 Avskriving 0 0 -2 2 0 0


0 0 -2 152 0 -2 152 0


2978 Tvangsmulkt 0 0 -2 152 0 -2 152 0


-71 528 673 -15 469 177 -19 010 390 -67 669 147 -86 679 537 -150 455 354  
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Kommunens andel av skatteinngangen i 2016 var kr 71,5 mill var kr 68,3 mill, en økning på kr 3,2  mill. eller 


 ca 4,75 %. 


 


Årsaken til økningen i kommunens andel kan hovedsakelig tilskrives endring i fordelingsnøkkel og omlegging av 


skattesystem. 


 


Arbeidsgiveravgiften går uavkortet til folketrygden og selskapsskatten til staten. 


 Kommunen får hovedsaklig sine skatteinntekter fra personlige skattytere og evt. naturressurser. 


 


Lund er den kommunen i Rogaland med lavest skatteinngang i % av landsgjennomsnittet, og per innbygger. 


 


På nettsiden til KS den 18.01.2017 står det følgende om skatteinngangen i 2016: 


 


”For kommunesektoren samlet, utgjør skatteinntektene i 2016 181,2 mrd. kr. Dette er om lag 1,55 mrd. kr. mer enn 


 årsanslaget i statsbudsjettet for 2017. Kommunene fikk 1,34 mrd. kr. mer og fylkeskommunene 0,2 mrd. mer enn 


 anslått. Det meste av veksten skyldes at personlige skatteytere foretok en tilpasning til skattereformen i 2016 ved å 


 ta ut store utbytter i 2015. Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 2016 bare ga ekstra inntekt for året 


2016, og i liten grad vil påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og fremover. 


 


Sammenliknet med 2015, har det vært en vekst i skatteinntektene på 9,7 prosent i kommunene og 7,2 prosent for 


fylkeskommunene i 2016. Den nasjonale skatteveksten på årsbasis i 2016 ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 


8,7 prosent for kommunene og 6,4 prosent for fylkeskommunene. 


 


I desember isolert var kommunenes skatteinntekter 27,2 pst lavere enn i samme måned i fjor, mens 


fylkeskommunenes skatteinntekter var 28,8 pst lavere enn i desember 2015. Dette kan i stor grad forklares med 


at var skatteinntektene i desember 2015 var uvanlig høye.” 


 


 


 


1.4   Skatteutvalg 
 


Skatteoppkreveren i Lund har ikke oversendt noen saker til skatteutvalget i 2016. 
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2.    Skatteregnskapet 


2.1   Avleggelse av skatteregnskapet 


 
Skatteoppkreveren i Lund kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2016 er ført, avstemt og avlagt i samsvar 


 med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere § 3-1.  


 


Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional 


 kontrollenhet. 


 


Årsregnskapet for 2016 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren.   


 


2.2   Margin 


 
2.2.1 Margin for inntektsåret 2015 
 
Innestående margin for inntektsåret 2015, pr. 31.10.2015 kr 2 706 978,- 


 
For mye avsatt margin for inntektsåret 2015                                                 kr 2 706 969,- 


 
 


Marginprosent 


Prosentsats marginavsetning: 11,0 %. Gyldig fra: 1. mars 2011 


 


 


2.2.2 Margin for inntektsåret 2016 
 


Innestående margin for inntektsåret 2016, pr. 31.12. 2016  kr 23 602 569 


 


 


2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen 


Kommunestyret vedtok i begynnelsen av 2011 å øke marginprosenten til 11 %. Økningen ble gjort gjeldende fra 


1. mars 2011. Dette har medført at kommunen siden da, med unntak av 2013, har satt av for mye margin. 


 Marginoppgjøret blir foretatt i oktober hvert år, slik at beløpet som er for mye avsatt blir inntektsført kommunen 


 i måneden etter. 


 


 For 2015 ser det pr 31.10.2016 ut som om det er satt av for mye margin med kr 2 706 969, men status pr 31.12.2016 


 er at det er satt av kr 2 746 096,- for mye for inntektsåret 2015. Dette pga endringsavregninger. 


 Marginen for 2015 kan fremdeles endre seg i så måte.  


 


Til informasjon kan det bli foretatt endringsavregninger for tidligere år flere år etter ligningsåret. Dette gjør at 


bruk av marginavsetningen aldri er konstant. 


 


For 2016 er det for tidlig å si hvordan marginen vil slå ut. 


 


Det anbefales ikke at marginavsetningen endres. 
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3.    Innfordring av krav 


3.1   Restanseutviklingen 


 


3.1.1 Totale restanser og berostilte krav pr 31.12.15 i forhold til 31.12.14: 


 


  
Restanser 


31.12.2016 


Herav berostilt 
restanse 


31.12.2016 
Restanse 


31.12.2015 


Herav berostilt 
restanse 


31.12.2015 


Endring i 
restanse fra 
2015 til 2016 


Endring i 
berostilt restanse 
fra 2015 til 2016 


Skatteart             


 Sum restanse pr. 
skatteart 1 832 658 23 085 1 128 705 30 350 703 953 -7 265 


Arbeidsgiveravgift 
inkl. avsavnsrenter 66 564 0 24 161   42 403 0 


Artistskatt 0 0     0 0 


Forsinkelsesrenter 5 704 4 591 6 027 4 591 -323 0 


Forskuddsskatt 0 0     0 0 


Forskuddsskatt 
person 534 172 0 468 250   65 922 0 


Forskuddstrekk inkl. 
avsavnsrenter 121 772 0     121 772 0 


Gebyr 0 0     0 0 


Innfordringsinntekter 35 928 1 591 24 080 1 591 11 848 0 


Inntekt av 
summarisk 
fellesoppgjør 0 0     0 0 


Kildeskatt 0 0     0 0 


Restskatt inkl. 
avsavnsrenter, 
avregningsrenter og 
tilbakesøkingskrav 9 412 0 117 244   -107 832 0 


Restskatt person inkl. 
avsavnsrenter, 
avregningsrenter og 
tilbakesøkingskrav 1 059 106 16 903 488 943 24 168 570 163 -7 265 


Sum restanse diverse 
krav 8 712 0     0 0 


Diverse krav 8 712 0     0 0 


Sum restanse pr. 
skatteart inkl. 
diverse krav 1 841 370 23 085 1 128 705 30 350 712 665 -7 265 


 


 


3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser  
 


Den totale restansesituasjonen pr. 31.12.2016 har økt med kr 713 000 fra 2015. 


 


 Restskatt person står for mesteparten av økningen. En skattyter alene står for halvparten av økningen. 


 Ellers er det noen som fremdeles ikke klarer å betjene restskatten av den grunn at de er havnet i et økonomisk uføre 


med stor løsgjeld, eller overbelånte eiendommer. 


 


Vi har også tilgode forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av et firma som ble tatt under konkursbehandling 


 i desember 2016. 


 


Ellers er det å si at innkrevingen av skatter og avgifter for inntektsåret 2015 fortsetter i 2017. Det gjelder også  


tidligere års skyldnere.  
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3.1.3 Restanser eldre år  
 


Inntektsår Sum restanse  
(debet) 


Herav skatteart  
”Restskatt – person” 


2014 142 413 70 822 


2013 55 703 54 112 


2012 1 591 0 


2011 103 037 103 037 (feil endringsavregning 


2010 10 273 10 273 


2009 4 025 4 025 


2008   12 548 12 548  


2007 0 0 


2006 330 330  


 


 


3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år 


 
Kommentarer til restanser for eldre år: 


  


Restanser fra 2014 og eldre må kunne sies å være minimale. Alle krav er sikret rettslig. For 2013 og 2014 er det 2 


skattytere som er kommet i et økonomisk uføre. Disse går også igjen i 2015. Det er bare å håpe at hvert fall den ene 


kommer på rett kjøl igjen. 


 


For 2011 ble det foretatt en endringsavregning som er feil. Denne er ikke tilbakeført pr 31.12.16. 


 


Kommentarer til restanseoppfølgingen for eldre år:  


 


 Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste – forelda krav”  


dato t.o.m. 31.12.2016. Alle krav som formelt sett er foreldet er blitt berostilt, altså kr 23 085 


 


Dette gjelder skattytere som har vært asylsøkere og nå har ukjent adresse, trolig i utlandet. 


Pga manglende skatteavtaler er fordringene umulige å inndrive. 


 


At et krav blir berostilt betyr at det ikke lar seg innfordre. Dersom skattyter derimot skulle komme tilbake til Norge, 


vil kravet ligge der og bli motregnet mot evt framtidige tilgodehavende. Av denne grunn er Skatt vest tilbakeholden 


med å godkjenne avskriving. I 2016 ble det innbetalt kr 7 265,- av berostilte krav. 
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3.2   Innfordringens effektivitet 
 


3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2016 


Rapportering fra skatteoppkreverkontoret til skattekontoret pr. 31.12.16 


 


Kommunenummer: 1112 Lund 


Styringsparameter 


Resultat pr. 


31.12.16 
Resultatkrav Differanse 


Kommentarer 


til avvik 
2.2.2 Innbetalt av sum 


krav siste år 


c) Restskatt for personlige 
skattytere 


Inntektsår 2014 


99,1 % 97,4 % 1,7 % 


Rød < -1% 


Gul -1% - 0% 


Grønn => 0% 


Linjeskift = Alt + 


Enter 


d) Forskuddstrekk  


Inntektsår 2015 
100,0 % 99,9 % 0,1 % 


Rød < -0,2% 
Gul -0,2% - 0% 


Grønn => 0% 


Linjeskift = Alt + 
Enter 


e) Forskuddsskatt for 


personlige skattytere 


Inntektsår 2015 


99,8 % 99,0 % 0,8 % 


Rød < -1% 


Gul -1% - 0% 


Grønn => 0% 
Linjeskift = Alt + 


Enter 


f) Forskuddsskatt for 


upersonlige skattytere 


Inntektsår 2015 


100,0 % 99,8 % 0,2 % 


Rød < -0,2% 
Gul -0,2% - 0% 


Grønn => 0% 


Linjeskift = Alt + 
Enter 


g) Restskatt for upersonlige 


skattytere 
Inntektsår 2014 


100,0 % 99,0 % 1,0 % 


Rød < -1% 


Gul -1% - 0% 


Grønn => 0% 
Linjeskift = Alt + 


Enter 


h) Arbeidsgiveravgift 


Innteksår 2015 
100,0 % 99,8 % 0,2 % 


Rød < -0,3% 


Gul -0,3% - 0% 
Grønn => 0% 


Linjeskift = Alt + 


Enter 


2.3.1 b) Innfordret Restskatt, 


person av sum krav til 


innfordring 
Inntektsår 2014 


87,5 % 75,0 % 12,5 % 


Rød < -5% 


Gul -5% - 0% 


Grønn = > 0% 
Linjeskift = Alt + 


Enter 


 


Som ovenstående tabell viser ligger resultatoppnåelsen over resultatkravene fra skatteetaten. Skatteoppkreveren 


mener det intensive innfordringsarbeidet har gitt gode resultater. 


 


 


3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat 
 


Skatteoppkreveren ser det som opplagt at det er nær sammenheng mellom aktivitet og resultat. Desto mer aktiv man 


er med innkreving jo bedre resultat oppnår man, og dette på kortere tid. Det, som etter skatteoppkreverens 


oppfatning, er viktig er at innkrevingen er konsekvent og får følger for skattyter dersom man lar være å betale. Dette 


har også en oppdragende effekt på sikt.  


Det oppstår selvfølgelig situasjoner der krav blir praktisk umulig å inndrive.  
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I 2016 er det inngått 1 betalingsavtale.  


Det er sendt innkalling til utleggsforretning til 23 skattytere, av disse er det avholdt 11 forretninger. 12 stk. betalte 


altså etter innkalling til forretning, men før den ble avholdt. En skattyter kan ha flere utleggsforretninger. 


18 utleggsforretninger er avsluttet innen utgangen av 2016. 


Det er registrert utleggstrekk i lønn og pensjon for 23 skattytere. Noen skattytere kan ha flere utleggstrekk i løpet av 


et år. Noen av disse løper fremdeles. 
 


3.2.3 Omtale av spesielle forhold 


 


Ikke aktuelt. 


 


3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen 


 
Under henvisning til resultatrapporten for 2016 har effektiviteten i innfordringen vært tilfredsstillende. Resultatene 


ligger over kravene fra skatteetaten. Dette vil bli forsøkt videreført i 2016. Det at skatteoppkreveren har fått en del 


tilleggsoppgaver i forbindelse med avgang av 60 % stilling på økonomikontoret, har nok medført at effektiviteten er 


gått litt ned. Skatteoppkreveren er likevel fornøyd med resultatet. 


 


3.3   Særnamskompetanse 
 


Skatteoppkreveren har siden august 2011 brukt særnamskompetansen aktivt.  Særnamskompetanse betyr at 


skatteoppkreveren i kraft av sin stilling kan foreta rettslig forfølgelse som innfordringstiltak i sted for å gå via 


namsmannen/lensmannen. Fordelen med denne ordningen er at innfordringen blir mer effektiv, og pengene kommer 


naturlig nok fortere inn. 


 


 


4.   Arbeidsgiverkontroll 


4.1  Organisering av arbeidsgiverkontrollen 
 


Som tidligere nevnt er det foretatt organisatoriske endringer i arbeidsgiverkontrollen  f.o.m. 01.01.2016. Etter vedtak 


i kommunestyret er nå Lund innlemmet i SOMRAK sammen med Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og noen 


kommuner  nord i fylket.  Dvs at kontrollører fra Stavanger Kemnerkontor nå gjennomfører kontroller også for Lund 


kommune. 


4.2  Planlagte og gjennomførte kontroller 
 


Antall planlagte kontroller for 2016: 5 


Som utgjør: 5,1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. 


 


Antall gjennomførte kontroller 2016: 5  


Som utgjør: 5,1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.  


 


Antall gjennomførte kontroller i 2015: 0 


 


4.3  Resultater fra arbeidsgiverkontrollen 
 


Det er foretatt 2 formalkontroller og 3 begrensede avdekkingskontroller. Det er ikke framkommet avvik som har gitt 


endringer i grunnlag for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. 
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4.4  Vurdering av arbeidsgiverkontrollen   
 


Målet for 2016 var 5 kontroller. Alle disse er gjennomførte. 


 


 


4.5  Samarbeid med andre kontrollaktører  
Ikke aktuelt. 


 


4.6  Gjennomførte informasjonstiltak   
Det er ikke gjennomført noen formelle informasjonstiltak rettet mot nye virksomheter. De har fått hjelp ved besøk på 


kontoret eller via telefon.  Nye virksomheter i 2016 har i hovedtrekk kjente innehavere som ikke trenger bistand. 


Veldig mange bruker i tillegg regnskapskontortjenester. 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







13 


Årsrapport 2016 Skatteoppkreveren i Lund   


5. ÅRSREGNSKAP 


 
Årsregnskap Lund kommune – skatteregnskapet – 2016: 
 


 
   2016 2015 


  Likvider 24 281 377 24 383 066 


  Skyldig skattekreditorene -737 783 -523 386 


  Skyldig andre 58 978 -83 309 


  Innestående margin -23 602 569 -23 776 368 


  Udisponert resultat -4 -3 


Sum   0 0 


  Arbeidsgiveravgift -80 363 265 -77 273 761 


  Kildeskatt mv - 100% stat -16 205 -1 583 


  Personlige skatteytere -234 654 215 -233 868 298 


  Tvangsmulkt -2 152   


  Upersonlige skatteytere -9 859 464 -10 561 882 


  Renter 328 520 76 890 


  Innfordring 446 038 4 495 


Sum   -324 120 743 -321 624 139 


  Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 80 363 265 77 273 761 


  Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 70 092 088 68 103 284 


  Fordelt til Fylkeskommunen 15 469 174 14 843 047 


  Fordelt til kommunen 71 528 677 68 275 211 


  Fordelt til Staten 86 679 560 93 139 906 


  Krav som er ufordelt 0 0 


  Videresending plassering mellom kommuner -12 021 -11 070 


Sum   324 120 743 321 624 139 


Sum totalt   0 0 


    


     


 


Moi, 19. januar 2017 


 


 


 


Gunn Tove Gursli 


skatteoppkrever 








Årsmelding 2016 


Lund kommune 
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Innledning 
Årsmeldingen er administrasjonens rapport 
til kommunestyret om ressursbruk og resul-
tater i året som gikk. Kommunelovens regn-
skapsforskrift framhever årsmeldingen som 
et av kommunens viktigste dokumenter.  


Årsmeldingen er en innføring i Lund kom-
munes virksomhet både i forhold til økono-
miske oversikter og tilbakemeldinger fra de 
enkelte etatenes virksomhet. 


Befolkningsutvikling 
Ved utgangen av 2016 hadde Lund kommu-
ne 3.259 innbyggere som er 16 flere enn i 
inngangen av året. Det er små variasjoner i 
folketallet mellom de ulike tettstedene. 


 


Mye å glede seg over, men også noen 
bekymringer 
Lund kommune har mye å takke de ansatte 
for som hver dag står på for å gi innbygger-
ne gode tjenester. I følge Kommunebarome-
teret for 2016 er det ingen av våre nabo-
kommuner som skårer bedre enn Lund (nr. 
208 av 428 kommuner målt på 123 ulike 
nøkkeltall). Lavt sykefravær og stor trivsels-
faktor er tegn på god arbeidsmoral. Det er et 
godt samarbeid mellom de ansattes tillits-
valgte og ledelsen.  


Et svært godt økonomisk resultat, det 
beste noensinne i Lund kommune. Netto 
driftsresultat ble på 10,887 millioner kro-
ner. Detter avsetning til og bruk av fonds-
midler har kommunen et overskudd på 
12,049 millioner kroner.  


Biblioteket i Lund er et av de best besøkte i 
hele Rogaland. Det er nå et av de få offentli-
ge kulturtilbudet som er gratis. Biblioteket 
blir flittig benyttet til ulike kulturtilbud for 
både barn og voksne arrangert av de ansat-
te. 


Alle Barnehagene i Lund har jobbet med å 
videreføre felles utviklingsprosjekt ”Være 


sammen” for kommunale og privat barne-
hage der alle ansatte og foresatte skal invol-
veres i prosjektet.  


Nygård barneskole har startet samarbeid 
med Universitet i Stavanger med prosjektet 
”Two Teachers” for å forske på lese og skri-
ve opplæring og lærertetthet. Prosjektet er 
fireårig. I denne forbindelse har de startet 
arbeid med ”Språkløyper” 


Lund ungdomsskolen har vært med i pro-
sjektet ”Ungdomstrinn i utvikling” og har 
hatt tett samarbeid med UIS og UDIR. Skolen 
har valgt tema klasseledelse med fokus på 
hvordan motivere elevene for læring? 


Heimetjenesten Nattpatrulje ble etablert 
fra februar 2016. Dette gir større mulighet 
for å bo lengst mulig i egen bolig for dem 
som ønsker det. Brukere kan få hjelp 24 
timer i døgnet. 


Flomkatastrofen som rammer Hovsherad 
og Moi i desember 2015, medførte store 
omkostninger både for privatpersoner, 
bønder, bedrifter og kommunen. Det har 
blitt kartlagt og lagt planer på hvordan 
kommunen best mulig skal kunne ruste seg 
videre fremover hvis en ny flom skulle 
ramme kommunen.  


Underetasjen på rådhuset med helsestasjo-
nen, NAV og lensmannsetaten har blitt re-
novert etter flommen.  


Det ble ved folkeavstemming et flertall på at 
Lund kommune fortsatt skal være egen 
kommune. Det jobbes med valg av trase for 
ny 4-felts E39.  Dette vil være svært viktige 
for Lund-samfunnet i framtiden. 


Livsgledesykehjem Leder ved Lund syke-
hjem, sammen med kommunalsjefen, tok 
tidlig i 2016 initiativ for å sertifisere syke-
hjemmet som Livsgledesykehjem. Dette ble 
tilsluttet av Råd for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og helse- og om-
sorgsutvalget, og nødvendige midler ble 
bevilget. Da kickoff-samlingen for alle ansat-
te ble avholdt i 9.11. hadde personalet i flere 
måneder vært i full gang med livsgledear-
beidet. De utsendte fra stiftelsen Livsglede 


Lund folkemengde 1/1 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Folkemengde per 1/1 3 192        3 172        3 253        3 247        3 243        3 259          


Heskestad 434            431            438            438            439            445             


Hovsherad 526            523            519            519            521            531             


Moi 2 290        2 283        2 283          
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var skikkelig imponert, andre sykehjem er 
mye tregere i oppstarten! 


De ansatte støtter helhjertet opp om Livs-
gledearbeidet, og deres engasjement smit-
ter. Den enkelte beboer og pårørende følges 
systematisk og tett opp. Samarbeidet med 
frivillige er systematisert og styrket, og blitt 
enda viktigere del av driften. Samarbeids-
partere som Lund helselag og Lund pensjo-
nistforening, samt mødregrupper, kultur-
skolen, skoler, barnehager mv, bidrar aktivt 
på ulike måter til å ”styrke den aktive om-
sorgen og sette sosiale og kulturelle behov i 
sentrum” (St.m.29). 


De mest synlige endringer på sykehjemmet 
er nok innslag av dyr; katt, høner og kani-
ner, samt besøk av hunder og hest og karjol. 
Mange beboere og besøkende setter på det-
te innslag. 


Etter planen skal sykehjemmet sertifiseres 
høsten 2017. Vi ligger godt an, men dette er 
ikke noe som kommer av seg selv. Det kre-
ver seriøst og målrettet arbeid å bli sertifi-
sert Livsgledesykehjem.  


Utfordringer framover 
Å sikre Moisånå mot flom tilsvarende den vi 
opplevde i 2015, må være av høyeste priori-
tet. Når bedriftsledelsen i NorDan tydelig 
har signalisert at bedriften kan måtte flytte 
dersom det ikke er sikkerhet for at en ny 
flom av samme dimisjon vil forårsake sam-
me ødeleggel-
sene, må dette 
tas på alvor.  Det er i dag utenkelig at Lund 
kommune vil bli uten sin hjørnesteinsbe-
drift. Derfor må alle krefter settes inn for å 
løse denne utfordringen. Arbeidet med pla-
nene om å flomsikre Moisånå er ferdig og 
arbeidet er godt i gang.  


 


Det jobbes med valg av trase for ny 4-felts 
E39.  Dette vil være svært viktige for Lund-
samfunnet i framtiden. Det er lagt opp til 
folkemøte for Lund kommunes innbyggere 
på vårparten av 2017. 


 


At kommunens økonomiske evne kan opp-
rettholdes også i framtiden, er spennende 
og det vil kreve fortsatt sterk økonomisk 
styring på alle plan. De fleste av landets 
kommuner fikk et bedre resultat enn ventet, 
det var ikke bare i Lund det skjedde. 


Å rekruttere, gi nødvendig opplæring og 
beholde kvalifiserte fagfolk til kommunale 
stillinger i alle ledd, må også være en priori-
tert oppgave i årene som kommer. 


Likestilling 
Det er mange deltidsstillinger i kommunen 
og i hovedsak er det kvinner som arbeider 
deltid. Noe av dette er ufrivillig deltid, men 
undersøkelser viser at langt de fleste ønsker 
deltidsstillinger.  Spesielt har det vært ut-
fordring å få store stillingsbrøker i pleie– og 
omsorgssektoren. Dette gjelder også assis-
tenter i skole og SFO. Ca. 35 % av kvinnene 
har deltidsstillinger, mens for mennene er 
det ca. 14 %. 


Gjennomsnitt årslønn for kvinnene i kom-
muneforvaltningen er 465.000 kroner, mens 
den for mennene er 498.000 kroner. Det er 
ikke forskjell i lønn for likt arbeid mellom 
kvinner og menn i Lund. Det er heller ikke 
forskjell i lønn om en er vikar eller fast an-
satt.  
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I rådmannens ledergruppe er nå det 2 menn 
og 2 kvinner. Blant avdelingslederne er det 
11 kvinner og 7 menn. Ca 80 % av de fast 
ansatte i Lund kommune er kvinner, noe 
som er det normale i kommune-Norge. 


Både i forhold til daglig drift og rekruttering 
av ansatte tilstrebes mest mulig lik behand-
ling av begge kjønn. I forhold til nyansettel-
se er dette med likere fordeling mellom 
kjønnene et viktig moment som blir og vil 
bli vurdert framover.  


Personale 
Lund kommune hadde ved inngangen til 
2017 til sammen 236 årsverk, som var 17 
mer enn året før. Tallet inkluderer alle an-
satte som mottar fast lønn, inklusive de som 
er i permisjon, ansatte med sykemelding og 
vikarer.  


I oppvekst og kulturetaten er det 103 års-
verk, i Pleie og omsorgsetaten er det 98 års-
verk. I PNM etaten er det 24 årsverk og i 
Sentraladministrasjonen 11 årsverk.  


Sykefravær og hms (helse, miljø og 
sikkerhet) 
Sykefraværet i Lund kommune er lavt sam-
menlignet med andre kommuner. Måltallet 
for 2016 var 5,50 % totalt og 1,7 % korttids-
fravær. Resultatet ble 6,88 % totalt og 1,49 
% for korttidsfraværet.  
 


 


 


 


I følge statistikk fra SSB, har det legemeldte 
sykefraværet gjennom 2016 for hele landet 
vært tilnærmet uendret. Andelen arbeidsta-


kere med legemeldt sykefravær var 5, 3 
prosent i 3. kvartal.  


Korttidssykefraværet er lavere enn måltal-
let, noe som er svært gledelig sett ut fra et 
økonomisk perspektiv. Det er arbeidsgiver 
som må dekke utgiftene til vikarer.  


Sykefraværet ved årsskifte 2017 er økende.  


En viktig målsetting er at ingen ansatte i 
Lund kommune skal ha sykefravær grunnet 
forhold på egen arbeidsplass – den skal være 
trygg og trivelig! 


Seniortiltak: 
Lund kommune mener at seniorer utgjør en 
viktig ressurs og kommunestyret har derfor 
vedtatt et seniortillegg med 20.400 kroner 
per år ved full stilling, evt. tilsvarende uttak 
av ekstra ferie fra og med fylte 62 år. I 2016 
var det i løpet av året 23 personer mot 27 
året før som var med i denne ordningen. 
Dette gjelder kun de som har mottatt tillegg 
på lønn, ikke de som velger ferie. Lønns– og 
sosialkostnader var 344.000 kroner mot 
446.000 kroner året før. Ut fra alderssam-
mensetningen av ansatte, kan utgiftene til 
denne ordningen øke de to neste årene. Se-
niorordningen er god i Lund kommune. 


Per 31.12.16 var det ingen i gruppen AFP 
62-64 år.  I gruppen 65-66 år var det en 
person. Innen sykepleierordningen er det 
ingen. Dette viser at det er få personer i 
Lund kommune som går av ved fylte 62 år. 


Etiske retningslinjer: 
Lund kommune har utarbeidet etiske ret-
ningslinjer. Disse vil bli revidert i løpet av 
2017. Henviser til kommunens hjemmeside 
hvor siste versjon av etiske retningslinjer 
ligger. Kommunen arbeider aktiv med å 
bekjempe uetisk adferd gjennom tilsyn, re-
visjonskontroller og forvaltningsrevisjoner. 
I mange år har integrering i bygda vært et 
hovedtema. Først med Lundheim Folkehøy-
skole og nå med asylanter og flyktninger. 
Noen av asylantene har den siste tiden job-
bet på sykehjemmet. 
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Økonomisk resultat og 
utvikling 


Regnskapsmessig overskudd. 
Når driftsinntektene er høyere enn driftsut-
giftene, blir det et positivt netto driftsresul-
tat. Når bruk av tidligere oppsparte midler 
(fondsmidler), overføringer til investerings-
regnskapet og/eller til bundne fond er fore-
tatt, framkommer et regnskapsmessig resul-
tat. 


I 2016 ble netto driftsresultat pluss 10,887 
millioner kroner mot et negativt budsjettert 
resultat på 3,585 millioner. Etter bruk av og 
avsetning til fond, ble det regnskapsmessige  


 


resultatet 12,049 millioner kroner. Det er 
det beste resultatet noensinne i Lund kom-
mune. 


Grafen over viser netto driftsresultat de 
siste 10 år. Lund kommune har hatt gode 
resultater de fleste av de foregående år. 


Behandlingen av budsjettet for 2016 ble 
krevende. Statlige tilskudd til kommunen er 
forventet mindre enn tidligere. På tross av 
dette ble eiendomskatten uendret på 2 
promille.   


Regnskapet viser imidlertid at veldig mange 
ting gikk bedre enn forventet. Det fleste av 
de økte inntektene har kommet i slutten av 
året og endelig resultat av etatenes drift 
foreligger ikke før regnskapet avsluttes i 
januar. Etatslederne har gjennom året rap-
portert at driften ville gå i balanse. 


 


 


Inntektsutvikling 


Samlede driftsinntekter i 2016 var på 
268,994 mill. kr, en øking på hele 14,187 
mill fra 2015 (5,3 %). I 2015 var det tilsva-
rende en oppgang på 5 %. I forhold til revi-
dert budsjett er inntektene 17,011 mill høy-
ere.  


Samlede inntekter fra skatt og rammetil-
skudd gav en merinntekt på 4,6 mill. kr 
grunnet høyere skatteinntekter for landet 
samlet og skjønnstilskudd. Også statlige 
refusjoner som momskompensasjon, vok-
senopplæring av fremmedspråklig og syke-
lønnsrefusjoner som ikke blir budsjettert, 
har økt. Det samme gjelder for salgs- og leie-
inntektene.  


 


Utgiftsutvikling 


Samlede driftsutgifter i 2016 var på 264,8 
mill. kr, en økning på 12,5 mill. kr fra 2015 
(10,4 %). I 2015 var det tilsvarende en ned-
gang på 1,3 %. I forhold til revidert budsjett 
var det en økning på 1,5 mill. kr.  


Høyere lønnsutgifter medvirker til oppgang 
i driftsutgiftene. Lønnsutgiftene (eksklusiv 
pensjon) er 4,7 mill. kr høyere enn budsjett 
og 10,3 mill. kr høyere enn 2015. Det er 
verdt å merke at det mellom 2015 og 2016 
er ansatt 17 personer. Etatene har hatt fo-
kus på stram økonomistyring der en har 
redusert vikarbruken ved sykdom og at det 
ikke har inntruffet uventede hendelser. 


 


Investeringer 
Det ble investert for 30,5 mill kr i 2016 mot 
budsjetterte investeringer på 35,1 mill kr. 
Det er foreslått overført ca. 29,9 mill. kr til 
2017 for de prosjekter som påbegynt, men 
ikke ble ferdigstilt i 2015. Investeringsregn-
skapet er finansiert ved bruk av salgsinntek-
ter, refusjoner og lån.  


Renter og avdrag 
Totalt ble resultatet fra eksterne finans-
transaksjoner fra driften 0,8 mill. kr dårlige-
re enn budsjettert, mens det året før var 1,8 
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mill kr. Lavere lånerente og bedre avkast-
ning av bankinnskudd og utbytte fra energi-
selskapene er hovedårsaken til dette. Likvi-
ditetsbeholdningen gjennom året har vært 
tilfredsstillende.  


Driftsresultat 
 


Tabellen viser kommunens økonomiske 
driftsresultat totalt.  


 


Det gode resultatet kommer først og fremst 
fra høyere inntekter enn forutsatt. Samtidig 
har det vært stor fokus på økonomistyring i 
etatene som har gjort at utgiftene har vært 
holdt nede. 


Kommunens fondsmidler og udispo-
nert overskudd 


 


Tabellen over viser utviklingen av kommu-
nens fond og udisponert over-
skudd/udekket underskudd. Tallene viser at 
kommunens samlede disposisjonsfond har 
gått fra 13 mill. kr i 2013 til 9 mill. kr i 2016. 
I 2015 var disposisjonsfondet på 1,7 mill. kr, 
og rådmannen anbefaler at disposisjonsfon-
det fremdeles styrkes ved overskuddet. 


Utviklingen av netto gjeld 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig 
gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) 
fratrukket totale utlån og ubrukte lånemid- 


 
 
 


 
ler. I totale utlån inngår Startlån (formid-
lingslån) og ansvarlige lån (utlån av egne 
midler).  


Et normtall er at lånegjelden ikke bør over-


stige 50 % av driftsinntektene. Jo større 


 


lånegjelda er, desto mer ømfintlig er kom-


munen for økninger i lånerenten. Alle kom-


muner nyter nå at utlånsrenten ser ut til å 


holde seg lav. Det er tatt hensyn til at renten 


kan øke noe i økonomiplan for 2017—2020. 


Det er blitt dyrere å låne penger i 2016 enn 


det var i 2015. Marginen mellom innskudds-


renten og lånerenter skrumper. 


Tabellen over viser netto lånegjeld for 2015 


også for våre nabokommuner. Sett i forhold 


til disse og kommunegruppen 02 som er 


kommuner vi kan sammenligne oss med, 


har Lund kommune en forholdsvis lav låne-


gjeld.  


Likviditet (betalingsmidler) 


Likviditetsgrad 3 viser forholdet mellom betalingsmid-


ler (bankinnskudd) og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet 


forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsik-


tige forpliktelser. Nøkkeltallet bør være størst mulig 


over 1. Det er viktig å sørge for god og effektiv kunde-


innfordring og lengst mulig leverandørkreditt.  


Likviditetsbeholdning per 31.12. er 


80,5millioner kroner mot 50,6 millioner 


kroner i 2015. Den kortsiktige gjelden er økt 


fra 32,3 millioner kroner til 33,7 millioner 


kroner.  Lund kommune har en meget til-


fredsstillende likviditetsgrad.   


 


 


 


 


 


Tall i 1000 kroner


Regnskap 


2016


Reg.budsj.


2016


Regnskap 


2015


Driftsinntekter 268 994 251 983 254 807


Driftsutgifter -264 804 -263 252 -252 298


Brutto driftsresultat 4 190 -11 269 2 509


Finansinntekter 7 092 6 152 6 978


Finansutgifter -12 081 -10 268 -11 443


Motpost avskrivninger 11 686 11 800 11 774


Netto driftsresultat 10 887 -3 585 9 818


Sum bruk av avsetninger 14 333 3 735 6 988


Sum avsetninger -13 171 -150 -6 776


Mindreforbruk 12 049 0 10 030


2016 2015 2014 2013


Disposisjonsfond 9 044             1 723             6 855             13 022           


Bundne driftsfond 12 678           11 131           8 439             8 580             


Ubundne investeringsfond 1 039             816                 929                 432                 


Bundne investeringsfond 814                 814                 814                 814                 


Regnskapsmessig mindre / mer forbruk 12 049           10 029           -2 228            -2 222            


Sum 35 624           24 513           14 809           20 626           


2016 2015 2014 2013


Likviditetsgrad 3 2,4 1,5 1,2 1,5
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Etatenes drift 


Sentraladministrasjonen 


Økonomi


 


Sentraladministrasjonen fikk i 2016 et min-
dreforbruk på 334.149 kroner i forhold til 
revidert budsjett. Året før var resultatet et 
mindreforbruk på 42.224 kroner.  Folkeav-
stemming om kommunesammenslåing har 
ført til noen merutgifter sammen med på-
løpte utgifter etter flommen og Synne. Revi-
sjonen har brukt litt mindre timer enn bud-
sjettert og det er noe feilbudsjettering mel-
lom ansvar 110 politisk styring og 120 Ad-
ministrasjon. Kommunens lønn-/personal 
og økonomisystemer ble oppgradet, noe 
som krevde mye opplæring i nye funksjona-
liteten av personalet i etatene. 


Tjenesteproduksjon  
Sentraladministrasjonen utarbeider bud-
sjett og økonomiske prognoser, er ansvarlig 
for føring av regnskap (også for Kirkelig 
fellesråd), foretar lønnsutbetalinger i sam-
arbeid med etatene, krever inn kommunale 
gebyrer, avgifter og skatter, er ansvarlig for 
kommunens felles IKT-funksjoner og skole-
nett, er kommunens postmottak, utfører 
sentralbordtjenester og er ansvarlig for at 
kommune-/fylkestingsvalg og stortingsvalg 
blir gjennomført. 


Mål for 2016 


 Netto driftsresultat for Lund 
kommunes regnskap skal være 
minst 1 % 


 Kommunen skal ha en oppdatert 
facebook side 


 Kommunens inngående post skal 
være journalført innen 2 dager fra 
mottakelse 


 Resultat 
Netto driftsresultatet for Lund kommune 
ble lang over måltallet. Dette er gledelig sett 
ut fra at momskompensasjonen fra investe-


ringer som tidligere år påvirket driftsresul-
tatet, nå i sin helhet regnskapsføres i inves-
teringer.  


Av ressursmessige årsaker kan ikke kom-
mune ha en aktiv facebook-side som blir 
besvart. Det er stort sett nyheter som blir 
publisert på kommunens hjemmesider som 
blir kommunens bidrag til facebook-siden. 
Kommunens postmottak behandler inngå-
ende post svært raskt og innenfor de mål 
kommunen har satt. Det vil bli foretatt for-
valtningsrevisjon for kommunens arkiv og 
postbehandling i 2016-2017. 


Våren 2016 ble det gjennomført en folkeav-
stemning i forbindelse med kommunesam-
menslåing. Resultatet ble at Lund kommune 
ønsker å fortsette som selvstendig kommu-
ne også i fremtiden.  


Det ble i september 2016 ansatt ny kommu-
nalsjef økonomi.  


Sykefraværet har dessverre økt som følge av 
langstidssykemelding i året.  


 


Utfordringer    


 Økonomiske utfordringer innen 
kommunen, grunnet reduksjon i 
statstilskudd. 


 Redusere sykefraværet, korttid og 
langtid. 


 Sårbare ved langtidssykemelding og 
oppsigelse. 


 Digitaliseringsprosessen og nye per-
sonvernregler. 


 


 


 


 


 


 


 


Ansvar Tekst Regnskap Budsjett Avvik


110 Politisk aktivitet 2 520 283             2 334 000            -186 284        


111 Kontrollutvalg/revisjon 615 105                688 000               72 895            


113 Valgavvikling -28 080                 -                        28 080            


120 RS-stab 9 758 837             9 971 998            213 160          


121 Felles IKT-drift 2 751 702             2 958 002            206 298          


Sum 15 617 847          15 952 000         334 149          


Sykefraværet Mål 2016 2015 2014


Rådmannens 


stab 2,00 % 7,91 % 4,31 % 3,32 %


 
SENTRALADMINISTRASJONEN: 


 Netto driftsresultat for Lund kommunes 


regnskap skal være minst 1 %. 


 Kommunen skal ha en oppdatert facebook 


side. 


 Kommunens inngående post skal være 


journalført innen 2 dager fra mottakelse. 
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Oppvekst- og kulturetaten 


Økonomi 


 


Det er gledelig at OK etaten i de senere år 
har hatt god styring på økonomien. Ok eta-
ten hadde i 2016 et mindreforbruk på 3,8 
millioner kroner i forhold til revidert bud-
sjettet som hadde en nettoramme på 96,5 
millioner kroner. Mindre forbruket skyldes i 
hovedsak disse forhold: Etaten har fått økt 
tilskudd for norskopplæring for voksne, 
mindre tilskudd til den private barnehagen, 
færre barn, mindre skyss skolebarn og 
mindre utgifter i forhold til pensjon. Dette er 
forhold som er vanskelig å beregne og som 
kan variere fra år til år.  


Tjenesteproduksjon  
Oppvekst og kultur etaten har ansvar for 
tolv avdelingers virksomhet. De består av 
fire skoler, to kommunale barnehager, an-
svar for spesialundervisning i barnehagene, 
kinodrift, Lund bygdemuseum og kultur-
bank, Lund folkebibliotek, Lund kulturskole, 
Lundetun og Lundbadet. I tillegg arrangerer 
etaten mange kulturarrangementer i lokal 
regi og ofte i samarbeid med frivillige lag og 
foreningen. Etaten samarbeider også mye 
med skolene, biblioteket og omsorgsenteret. 
O/k etaten har et meget godt samarbeid 
med NorDan Kulturfond. 


Lundbadet har vært i drift i tre år nå og har 
vært en berikelse for Lunds befolkning. Ba-
det er godt besøkt og har mange faste bru-
kere. O/k etaten vil fremheve det gode sam-
arbeidet som har vært mellom kommunen 
og det frivillige arbeidet.    


 
 
Mål for 2016 


1. Kvalitet i grunnskolen: Hver enkelt 
elev skal ha fremgang i løpet av sko-
letiden sin bl.a. målt gjennom kart-
legging, nasjonale prøver på 5.8. og 
9.trinn og avgangseksamen. Alle 
skoler skal sikres rekruttering av 
kvalifiserte lærere og kommunen 
skal satse på etter og videreutdan-
ning. Skolene må dokumentere triv-
sel/godt læringsmiljø i Lund basert 
på tall fra lokale/sentrale elevun-
dersøkelse (90 % eller bedre) 


 


2. Kvalitet i barnehagene: Videreføre 
utviklingsprosjektet” Være sammen” 
der alle ansatte, foresatte og barn 
involveres. 


 


3. Digitale verktøy: Samtlige skoler 
skal melde om velfungerende digita-
le nettverk og dataverktøy. Lund 
kommune skal ha tilstrekkelig kom-
petanse og kapasitet til å bistå avde-
lingene uten at det oppstår lange 
ventelister. 


 


4. Lundetun: Besøkstallet fra Lund 
kino skal være minst på 6000. Det 
skal vises minst et nasjo-
nalt/internasjonalt kulturarrange-
ment på lerret i 2016. Det skal settes 
opp minst tre bar-
ne/familieforestillinger i året. 


 


5. Lund Kulturskole: Lund kulturskole 
skal gi 25 % av grunnskoleelevene et 
tilbud i kulturskolen i 2016. 


 


6. Lund folkebibliotek: Opprettholder 
det god utlånstallet 41.799 og be-
søkstallet 18.854. Biblioteket har 


Ansvar Tekst Regnskap Budsjett Avvik


210 OK-stab 10 950 708     12 820 187            1 869 484         


212 Lund bygdemuseum og kulturbank 594 212           627 528                 33 316               


213 Lund Folkebibliotek 1 760 183       1 813 242              53 061               


214 Lund Kulturskole 2 104 542       2 116 238              11 695               


215 Lundetun kulturhus 1 065 665       918 000                 -147 665           


217 Lund kino 234 445           297 980                 63 536               


220 Lund ungdomsskole 18 438 839     18 316 613            -122 229           


221 Nygård barneskole 19 040 973     19 059 680            18 706               


222 Kiellands Minde skole 6 357 928       6 438 714              80 787               


223 Heskestad skule 5 144 755       5 150 679              5 926                 


226 SFO Nygård barneskole 124 899           121 752                 -3 147               


227 SFO Kiellands Minde skole 274 219           166 443                 -107 778           


228 SFO Heskestad skule 46 370             93 118                    46 749               


230 Privat barnehage 19 395 025     21 089 000            1 693 975         


231 Hovsherad barnehage 3 516 072       3 422 597              -93 473             


232 Heskestad barnehage 3 563 221       4 008 234              445 012            


Sum 92 612 055     96 460 005            3 847 955         


 
SENTRALADMINISTRASJONEN: 


 Netto driftsresultat for Lund kommunes 


regnskap skal være minst 1 %. 


 Kommunen skal ha en oppdatert facebook 


side. 


 Kommunens inngående post skal være 


journalført innen 2 dager fra mottakelse. 
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minst to arrangement rettet mot 
barn og unge i 2016.  


 Resultat 
Rektorene i Lund melder tilbake at alle ele-
ver har hatt fremgang på barnetrinnet målt 
gjennom kartleggingstester og nasjonale 
prøver, mens på ungdomstrinnet har de 
fleste hatt dokumentert fremgang i lesing på 
8.og 9.trinn.   


1. Kiellands Minde skole, Nygård bar-
neskole og Lund ungdomsskole har 
stort sett hatt kvalifisert personalet i 
2016, mens Heskestad skule har hatt 
0,8 lærerstilling besatt av ukvalifi-
sert lærer. Dette er likevel forbed-
ring fra året før, da Nygård hadde 
1,6 stillinger besatt av ukvalifiserte 
lærere. Vi nærmer oss ”full” 
lærerdekning i Lund kommune. 


2. Barnehagene i Lund har jobbet med 
å videreføre felles utviklingsprosjekt 
”Være sammen” for kommunale og 
privat barnehage der alle ansatte og 
foresatte skal involveres i prosjektet. 
Prosjektet vektlegger særlig kompe-
tanseheving, implementering av 
voksenrollen og bedre samhandling 
mellom barn og voksne. Alle ansatte 
har fått tilført kompetanse på dette i 
løpet av 2016. 


3. Skolene melder tilbake om forbed-
ringer, men også utfordringer når 
det gjelder funksjonelle digitale 
verktøy. Det trengs jevnlige utskif-
tinger og skolene trenger mer IT 
kompetanse og hjelp enn det de får i 
dag. Dette er et krevende mål å 
oppnå.  


4. Besøkstallet på kinoen i 2016 har 
vært 5947. Kinoen er fortsatt godt 
besøkt selv om den har hatt en liten 
nedgang og den går godt økonomisk. 
Det er flest besøk på 
familieforestillingene. 


 


5. Kulturskolen har gitt undervisning 
til 21 % av grunnskoleelevene i 
2016. I tillegg har de gitt tilbud til 


mange ungdommer og voksne. Sko-
len gir også tilbud til barn i barneha-
gene og til elever i andre nærliggen-
de kommuner. 


6. Lund folkebibliotek har hatt et be-
søkstall på 19.285 i 2016 mot 
18.854 i 2015, et svært godt resultat. 
Utlånstallet har gått ned i 2016 noe 
som i hovedsak skyldes at det er 
færre asylanter som går på bibliote-
ket etter at mottak for enslige mind-
reårige ble lagt ned. 


 
Sykefraværet Mål 2016 2015 2014 
Nygård skole 5,0 % 7,2 % 4,8 % 7,0 % 
Kiellands Minde  4,0 % 5,6 % 8,6 % 2,2 % 
Heskestad sk. 5,0 % 7,5 % 3,9 % 4,4 % 
Lund ungd.sk. 5,0 % 5,3 % 0,8 % 2,1 % 
Heskestad b.h. 6,0 % 5,4 % 5,4 % 14,5 % 
Hovsherad b.h. 6,0 % 13,1 % 4,1 % 3,8 % 


Sum OK-etat 7,4 % 4,7 % 4,7 % 5,6 % 
 
Etaten har høyere sykefravær enn måltallet 
for 2016 for etaten. Dette må det jobbes 
med å få ned i 2017. 


Barnehager 
Det er tre barnehager i Lund. Heskestad og 
Hovsherad er kommunalt drevet, mens 
Hammeren er en privat barnehage.  


Forskriften om likeverdig behandling av 
private og offentlige barnehager har skapt 
utfordringer for Lund kommune. I år har det 
vært noen færre barn i den private barne-
hagen. I 2016 fikk Hammeren et drifts- og 
kapitaltilskudd på 18,5 mill. kroner. 


Barn i barnehagene: 
Antall barn  2016 2015 2014 2013 


Heskestad b.h. 29 32 27 25 


Hovsherad b.h. 35 25 33 36 


Hammeren b.h. 150 152 147 143 


Sum 214 209 207 204 


 


 
 
Spesialpedagoger 
Det er et mål å kunne gi spesialpedagogisk 
hjelp til alle barn som har en sakkyndig vur-
dering. Tidlig innsats har vært fremholdt 
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både i pedagogiske, administrative og poli-
tiske fora. Det er derfor svært viktig å sette 
inn tiltak for barn med spesielle behov i 
barnehagene. Ett tett samarbeid mellom 
barnehagene, PPT og spesialpedagogene er 
nødvendig, for å gi den hjelpen disse barna 
trenger og har behov for før skolestart. 


Grunnskoler.  
Barn i skolealder: GSI tall pr. 01.10 (inkl. 
asylantbarn). 


Antall barn  2016 2015 2014 2013 


Nygård skole 230 217 217 203 


Kiellands Minde  59 65 63 61 


Heskestad skole 29 26 31 31 


Lund ungd.sk. 104 130 148 167 


Sum 422 447 459 462 


Nygård barnskole har vokst kraftig fra 2015 
til 2016, og er den desidert største skolen og 
har også hatt flest asylanter og barn som 
trenger norskopplæring. Skolen har startet 
samarbeid med Universitet i Stavanger med 
prosjektet ”Two Teachers” for å forske på 
lese og skrive opplæring og lærertetthet. 
Prosjektet er fireårig. I denne forbindelse 
har de startet arbeid med ”Språkløyper” 


Lund ungdomsskole har i løpet av 2016 
vært med i prosjektet ”Ungdomstrinn i ut-
vikling” og har hatt tett samarbeid med UIS 
og UDIR. Skolen har valgt tema klasseledelse 
med fokus på hvordan motivere elevene for 
læring? Skolen har hatt mange voksne ele-
ver på norskopplæring og har utfordring i 
forhold til rom. 


Kiellands Minde skole har stor trivsel blant 
elevene, målt gjennom trivselsundersøkelse. 
Skolen har hatt et tett og godt samarbeid 
med FAU.  Skolen har hatt en stabil perso-
nalsituasjon i 2016 og har fått nytt ventila-
sjonsanlegg som fungerer godt.  


Heskestad skule bruker kartleggingsoppleg-
get SOL på alle trinn som kartlegger eleve-
nes leseferdigheter. Flere lærere har vært 
på kurs i ulike emner, men har ikke fått nok 
IKT kompetanse som var ønskelig. Skolen 
driver med ”Røris”/fysisk aktivitet og tilbyr 
dette to ganger i uken til elevene. De trenger 
flere instruktører. 


I 2016 har fem lærere og to barnehagelære-
re mottatt tilskudd til videreutdanning.  
Lund kommune fikk innvilget statlige midler 
til etterutdanning for lærerne og har gitt 
kommunalt tilskudd til barnehagelærerne. 


Kommunen har i 2016 hatt 80 nyankomne 
voksne som har rett på norskopplæringen 
med samfunnsfag. I tillegg kommer voksne 
asylanter som Sana mottak har hatt ansvar 
for.  


Andre kulturaktiviteter 
Lund kulturskole underviser nå i elleve fag-
felt og har foreldresamtaler hvert semester. 
Skolen er aktiv og bidrar til mange konser-
ter i lokalsamfunnet.  


Lund bygdemuseum og kulturbank har hatt 
stor aktivitet med ulike arrangement. Det 
har vært sommerkonsert med Ingvar Hov-
land, fotoutstilling med Leo Larsen, bygde-
vandring, Rallye Tronåsen, eplesøndag m.m.. 
Det har vært gjort mye arbeid i 2016 med 
ulike kulturminner Museet arbeider aktivt 
med skolene i Lund. 


Fritidsklubben har vært drevet av pinseme-
nigheten Sion. De har hatt stor aktivitet, 
åpent flere dager i uka og har blitt en flott 
samlingsplass for ungdom. 


Lund kommune kjøper reiselivstjenester fra 
Lund næringshage. De organiserer blant 
annet turistverter og guiding om sommeren, 
markedsføring og samarbeider med Dalane 
frilufstråd og Magma geopark.   
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NorDan Kulturfond og Lund kommune ar-
rangerte mange kulturelle forestillinger som 
kommunen ellers ikke ville hatt økonomi til. 
Kulturetaten har jobbet videre med tilrette-
legging i Bringedal som friluftsområde og 
har hatt nært samarbeid med Dalane fri-
luftsråd. Det er nå bygget en ny gapahuk ved 
Bringedalstjørna som kan tas i bruk i 2017. 
En ny gapahuk/grillhytte på Sætra blir også 
ferdig stilt i 2017.   


Utfordringer 


 Økonomiske utfordringer i forhold 
til økte tilrådinger om spesialpeda-
gogisk hjelp og norskundervisning i 
grunnskolealder, inklusiv barn plas-
sert i andre kommuner. 


  


 Økonomiske utfordringer i forhold 
til digitale hjelpemidler. Utstyr i 
grunnskolen blir fort utdatert og det 
er for lite kompetanse/kapasitet i 
kommunen. 


 Økonomiske utfordringer i forhold 
til flyktninger som har rett til grunn-
skoleopplæring. 


 Skaffe nok kvalifiserte lærere til sko-
lene og barnehagepedagoger. 


 


 


Helse- og omsorgsetaten 


Økonomi  


 


Helse og omsorg hadde i 2016 et mindre-
forbruk på 2,467 millioner kroner ut fra 
revidert budsjett på 86,2 millioner kroner. 
Resultatet påvirkes av at 1. tertial tilsa mer-
forbruk på 3 millioner kroner, og 1 millioner 


kroner ble tilført etaten. Videre ble netto 1,9 
millioner kroner overført ved års slutt av 
sentral avsetning fra 2015. Reelt gikk i eta-
ten i tilnærmet balanse. Mindreforbruk i 
2015 var 2,6 millioner kroner. Det er glede-
lig og tilfredsstillende at stram økonomisty-
ring bidrar til positivt resultat. 


Stillingsinnsparinger og noe mindre press 
på tjenestene bidro til at sykehjemmet og 
hjemmetjenesten hadde mindreforbruk på 
hhv 0,4 og 0,5 millioner kroner. Også psy-
kisk helsetjeneste, kjøkken, helseavdelingen 
og NAV hadde mindreforbruk. HO-stab er 
nytta for tekniske korrigeringer. 


 
Tjenesteproduksjon 
Helse og omsorg består av 15 driftsenheter; 
Lund legesenter, fysio- og ergoterapi, asyl-
søkerhelsesøster, helsestasjon, Lund syke-
hjem, kjøkken og vaskeri, hjemmetjenesten, 
Hagestuå, Bo– og avlastning, dagsenter, 
hjelpemiddelenhet, NAV Lund med sosial-
kontor og flyktningseksjon, psykisk helse-
tjeneste og Dalane barnevern. Sykehjemmet 
og hjemmetjenesten har tett og godt samar-
beid med Frivilligsentralen om bistand til 
beboere og heimeboende, samt med mange 
lokale lag og foreninger som bidrar til posi-
tive og nyttige opplevelser for omsorgssen-
terets beboere. 


 
Mål og måloppnåelse 2016 
Helsestasjonen 


 Opprette stillingsressurs retta mot 
tidlig innsats for utsatte barn og 
unge (statsbudsjett). 


o Etaten ble ikke tilført de stat-
lige midler kommunen ble 
tilført til styrking av helse-
stasjon i 2016. 


 
Pleie og omsorg 


 Ha kapasitet for raskt mottak av ut-
skrivingsklare pasienter fra sjuke-
hus. 


o I 2016 er det betalt for opp-
hold i to døgn for utskri-
vingsklare pasienter. Dette 







Side 12 
 


er svært tilfredsstillende re-
sultat! 


 Tett samspill mellom sjukeheim og 
heimetjeneste for at brukere kan bo 
i egen bolig så lenge de ønsker.  


o Det har vært arbeidet med å 
utvikle samspillet, og koor-
dinering i bl.a. inntaksteam 
er vel fungerende. 


Bo og avlasting 


 Bidra til at nybygg gir bedre utnyt-
telse av ressursene. 


o Utsatt oppstart av nybygg. 
Bidrar i byggekomiteen. 


Hjemmetjenesten 


 Vurdere effekt av prosjekt nattpat-
rulje, og ved positiv evaluering å in-
tegrere den i heimetjenesten. 


o Nattpatrulje ble vedtatt opp-
rettet som fast ordning fra 
1.2.2016, og evalueres etter 
et års drift. 


 Arbeide for å gi heimeværende de-
mente utvida tilbud på Hagestuå en 
kveld i uka.  


o Hagestuå ble tilført bud-
sjettmidler og åpningstid ut-
vida onsdag kl 14-21. 


Sjukeheimen 


 Tilby pårørende oppfølgingssamtale 
i løpet av 2016.  


o Dette er fulgt opp med tilbud 
overfor alle pårørende. 


 Behandle pasientene med verdighet 
og respekt i alle livets situasjoner.  


o Innføring av prinsippene for 
Livsgledesykehjem i 2016 
konkretiserer verdighet og 
respekt. 


 


Kick-off for sertifisering som Livsgledesykehjem i november. 


NAV sosial 


 Sikre at unge sosialhjelpsmottakere 
følges særlig tett opp ift arbeid og 
tiltak.  


o De unge følges tett opp. 


 


 Flyktningemottak 


 Etablere personalressurser (NAV og 
helsetjenester) for eventuelt mottak 
utover 10 årlig. 


o Med bosetting av 10 flykt-
ninger er dette ikke blitt ak-
tuelt. 


 


 Psykisk helsetjeneste 


 Etablere tettere oppfølging av bru-
kerne i bofellesskap. 


o Styrking av personellressurs 
i budsjett har gitt oppfølging 
både dag og kveld hver uke-
dag. Godt mottatt av beboer-
ne. 


Sykefraværet Mål 2016 2015 2014 


Sjukeheimen 7 % 10,4 % 8,1 % 7,1 % 


Heimetjeneste 8 % 5,5 % 9,2 % 8,9 % 


Bo/avlastning   7,1 % 2,5 % 


Hele etaten 6,0 % 6,9 % 7,1 % 6,7 % 


 


Etatens fravær gikk ned 0,2 % fra sist år til 
6,9 % og korttidsfravær er uendret på 1,8 
%.  Fravær i helse og omsorg i KS-
kommunene ligger stabilt på vel 11 %. Fra-
været på sykehjemmet er større, og ved 
hjemmetjenesten mindre, enn 2015. Tett 
kontakt med NAVs Arbeidslivssenter for å 
iverksette tiltak for å dempe fraværet fram-
over.  


Helsestasjonen 2016 2015 2014 


Antall fødsler 39 36 42 


 -herav i flyktningmottak 1 2 4 


Barselgrupper 3 9 22 


6 ukers konsultasjon 39 66 45 


2 års konsultasjon 51 73 34 


Hjemmebesøk 35 37  


Førskoleundersøkelse 73 73 31 
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Helsestasjonen har, i tillegg til de løpende 
oppgaver retta mot barn og foresatte, vekt-
lagt oppfølging av utsatte barn og unge, og å 
sikre barnehagene og skolene veiledning og 
bistand. Det var skifte av leder midt i året, 
noe som har krevd konsentrert innsats for å 
videreføre gode og forsvarlige rutiner og 
praksis. 


Driftssituasjonen har til tider vært kreven-
de, ikke minst i desember da flommen slo 
inn, noe som bidro til etterslep på helse-
kontroll av bosatte flyktninger.  


Fysioterapi 
Kommunen har 100 % fysioterapeut (pt 80 
%). I tillegg kommer 2 privatpraktiserende 
med 100 % driftstilskott.  


Den kommunale driften omfattet 91 bruke-
re, vesentlig 0-19 år, og over 80 år. Fysiote-
rapeut driver flere aktivitetsgrupper. 


Hyppigste behandlingsdiagnoser: 1. Moto-
risk utvikling, 2. Fallforebyggende, 3. Nevro-
logi, 4. Muskel/ skjelettplager 5. Brudd/ 
skader, 6. Kreft, 7. Hjerte/ lunge. 


Kommunefysioterapeut prioriterer førsko-
lebarn. Pasienter skrives tidligere hjem til 
kommunen fra sykehus, og trenger tverrfag-
lig oppfølging. Private fysioterapeuter be-
handler ikke pasienter i institusjon. Det gjør 
at pasientene på korttidsopphold på syke-
hjemmet blir kommunal fysioterapeuts 
oppgave. Arbeidet med kvalifisering til 
”Livsgledesykehjem” engasjerer og letter 
oppfølging av brukerne ved tydeliggjøring 
internt av ansvaret for den enkelte beboer. 


Ergoterapi 
Ergoterapitjenesten består av 100 % stilling, 
og hadde 327 saker fordelt på 171 brukere, 
mot 270 saker på 144 brukere i 2015. Ergo-
terapeut bidrar til fysisk aktivitet overfor 
flere grupper brukere. Stikkord for øvrig er 
rehabilitering/habilitering, hjelpemiddel-
formidling, kognitive vurderinger og de-
mensarbeid, Trygghetsbesøk og velferds-
teknologi.  


Trygghetsbesøk 


I 2016 var det 21 personer som fylte 80 år. 
Av dem var det 9 som hadde tjenester av 
kommunen. 12 ble forespurt om et forebyg-
gende hjemmebesøk, og 2 personer ønsket 
dette. 


Tall fra barnevernet 2016 2015 2014 


Bekymringsmeldinger i året 58 59 70 


Undersøkelser 53 58 61 


Barn med tiltak 35 48 41 


Barn i fosterhjem 12 10 11 


Fristoversitting i undersøkelses-


saker % 


18 17 9 


Etter betydelig vekst de seinere år i antall 
barn med tiltak og i fosterhjem, og dermed 
økte kostnader, var de tiltaksrelaterte utgif-
tene ca 6,5 mill kr både i 2015 og 2016. An-
tall fristoversittelser i undersøkelsessaker 
ble betydelig redusert fra annet halvår 
2015. Dette fortsetter inn i 2016, og utgjor-
de 18 %. Dette er rimelig godt resultat. 
Samarbeidet mellom barnevernet og kom-
munens tjenester, herunder skoler og bar-
nehager, fungerer tilfredsstillende, og det 
meldes at tilmeldte saker følges godt opp.  


Tall fra Nav 2016 2015 2014 
Mottakere av økonomisk sosi-
alhjelp 


82 74 95 


-gjennomsnittlig beløp per 
klient 


19225 20370  19560  


Mottakere av introduksjons-
stønad 


15 14 10 


Økonomistyring av klientkonto 7 7 8 


Utredning rusproblematikk 2 2 2 


Støttekontakter 21 17 22 


 


NAV Lund har arbeidet systematisk for ar-
beidsrettet aktivitet og benyttet oss av tiltak 
gjennom NAV, og for at de som mottar sosi-
alhjelp skal være aktive arbeidssøkere. Det-
te innebærer at de ikke bare skal stå til-
meldt som arbeidssøker, men møte til sam-
taler og fylle ut jobblogg. Brukere vurderes 
opp at alle andre muligheter skal være ut-
nyttet, og mot andre rettigheter i eget sys-
tem, for å unngå at de blir gående passiv på 
sosialhjelp. Lund er en av få kommuner i 
Rogaland som har hatt en nedgang i antall 
sosialhjelpsmottakere. 
 
Det har vært overforbruk av introduksjons-
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stønad, men det er en lovfestet rett og plikt 
alle nyankomne flyktninger har og det var i 
fjor i all hovedsak voksne personer som ble 
bosatt.  


Pleie og omsorg 
Enhetene i pleie og omsorg har ved fravær 
nøye vurdert inntak av vikarer, noe som har 
bidratt sterkt til positivt regnskapsresultat. 


Sykehjemmet 
Det er fortsatt sterkt press på sykehjems-


plassene, både for korttids- og langtidsopp-
hold. Det er opprettet en avlastningsplass på 
avd Kroken. Rullerende opphold er mulig.  
Rehabilitering av avdeling Kroken A ble 
fullført i september, det er blitt en godt til-
rettelagt enhet. Det arbeides systematisk og 
godt på sykehjemmet, og avvik fra tidligere 
tider er lukket. Pårørendesamtaler ble til-
budt og gjennomført vår og høst med veldig 
gode tilbakemeldinger fra de pårørende.  


Ellers tok lederen for sykehjemmet initiativ 
til å bli et sertifisert Livsgledesykehjem. 
Denne satsingen har bidratt til stor og enga-
sjert innsats blant sykehjemmets ansatte, 
frivillige og pårørende. Vi tar sikte på serti-
fisering høsten 2017.  


Sykefravær var relativt høgt i 2016 knyttet 
til forhold vi har oversikt over, og det har 
vært arbeidet systematisk med oppfølging 
av sykmeldte. 


Hjemmetjenesten 
I tråd med føringene i Helse- og omsorgs-
planen skal kommunen satse på at eldre bor 
i egen bolig så lenge de ønsker. Det er på 
denne bakgrunn bra at antall brukere av 


sykepleie øker med 11 % fra 120 i 2015 til 
134 i 2016.  


Nattpatrulje ble etablert fra februar 2016. 
Dette gir større mulighet for å bo lengst mu-
lig i egen bolig for dem som ønsker det. Bru-
kere kan få hjelp 24 timer i døgnet. 


Det har også i 2016 vært behov for ekstra 
innleie på kveld og helg, da det har vært stor 
pågang fra sykehusene om utskrivingsklare 
pasienter, hjemmetjenesten har  tatt imot 


flere utskrivingsklare pasienter på 
samhandlingsrommet.  Økt sykepleie 
og pleiebehov. 


Hagestuå 
Hagestuå gir hver ukedag tilbud til 
opptil 7 hjemmeboende, og 4 brukere 1 
kveld i uke med demenssykdom eller 
kognitiv svikt. Hagestuå har jevnlige 
samtaler med pårørende, og tilbyr også 
åpne møter der demenssykdom er 
tema. Dette er sentrale tilbud får å 
kunne bo lenger i egen bolig. 


Demensteamet 
Teamet er sentralt ved utredning av demens 
og jevnlig oppfølging av bruker og pårøren-
de. Teamet hadde 15 saker i 2016. Den 
tverrfaglige kompetansen teamet besitter 
bidrar til gode utredninger. Samarbeider 
med, og støtter, pårørende i en vanskelig 
hverdag, og finner individuelle tilbud slik at 
bruker og pårørende opplever å bli tatt på 
alvor. Også samarbeid med lokale frivillige 
som støtter teamets arbeid, og tjenestene i 
pleie og omsorg, står sentralt. 


Kjøkken og vaskeri 
I 2016 solgte kjøkkenet 14 951 middager. 
Dette er en reduksjon på ca 1 000 fra året 
før. Driften gikk veldig greit i 2016, og det 
foreberedes nå større investering i disk og 
skap som følge av pålegg om utbedringer fra 
Mattilsynet. En er veldig bevisst på å passe 
på maten, på kjøkkenet kaster vi nesten 
ingenting mat. 


Psykisk helsetjeneste 
Lund har relativt mange brukere av tjenes-
tene sammenholdt med andre kommuner. 
Tjenesten tilbyr samtaler, refleksjon og uli-


SJUKEHEIMEN- 
HEIMETJENESTEN 


2016 2015 2014 


Institusjon, antall liggedøgn 10 486 10 313 11 383 


- herav langtidsdøgn 9 363 9 140 9 622 


- herav korttidsdøgn + samhandl. 1 123 1 173 1 751 


Hjemmesykepleie, antall brukere 134 120 112 


Hjemmehjelp, antall brukere 54 45 48 


Middagsporsjoner hjemmeboende 14 951 15 926 17 310 


Demensteamet, utredninger og samt. 15 17 12 


Utskrivingsklare pasienter, liggedøgn 2 6 71 


Utskrivingsklare, kommunens kostnad    8 887     26 000   305 000  
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ke kurs for å forebygge psykiske helseprob-
lemer. Mange unge voksne og eldre benytter 
seg av dette tilbudet. Psykisk helsetjeneste 
har oppfølging av brukerne i egen bolig og 
driver et aktivitetssenter med flere gruppe-
tilbud. Det er tett samarbeid med andre in-
stanser i kommunen, fastlegene og spesia-
listhelsetjenesten i Egersund.  Det er også 
stort trykk på utendørs aktiviteter, samt 
bruk av Lundbadet, i tråd med gode folke-
helsepolitiske føringer.  


Bo- og avlasning 
Følger opp beboere hele døgnet i bofelles-
skap, samt gir avlasting til hjemmeboende 
barn og unge. 


 


Utfordringer 
 


 Bistå nye ressurskrevende brukere 
slik at ”godt nok” tjenestenivå etab-
leres innen budsjettrammen.   


 Sikre de ansatte opplæring slik at de 
til enhver tid er oppdatert på lovens 
krav til tjenestene.  


 Arbeide fram mot sertifisering som 
Livsgledesykehjem. 


 Ta i bruk velferdsteknologi der dette 
er hensiktsmessig og mulig. 


 Støtte og avlaste pårørende til de-
menssyke brukere. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


Plan-, nærings og miljøetaten.  


Økonomi


 


Driftsregnskapet viser at plan-, nærings- og 
miljøetaten har et overskudd på kroner 
96.876. Det er avsatt kroner 742.108 som 
overskudd på selvkostområdene 
vann/avløp og feiing.  


Etter avsetning til fond fremstår det som om 
etaten har et teknisk underskudd på kroner 
645.232. 


På andre områder enn VA, merkes det godt 
at etatens driftsbudsjett er blitt kraftig re-
dusert de senere årene. 


 
Tjenesteproduksjon 
Sykefraværet økte noe i 2016 blant renhol-
dere som følge av langtidssykemelding.  


 


 
 
 
Kommunal eiendom 2016 2015 


Kommunal bygn.masse, kvm. gulvarial 26.900 26.900 


Kommunale boliger, antall boenheter 
(inkl. frittliggende omsorgsboliger) 


50 50 


Kommunale veger, antall km 67 67 


Kommunale grøntarealer inkl. kirke-
gårder (da) 


79 79 


 
Kommunens eiendom forvaltes og vedlike-
holdes av driftsavdelingen, som består av 
fagarbeidere i Malåna samt en vaktmester 
(8,0 årsverk) og 10 renholder (9,0 årsverk). 
Fagarbeiderne i Malåna har vedlikeholdsan-
svar for kommunens bygningsmasse og i 
tillegg ansvar for vannverk, kloakkanlegg, 
kommunale veger/gater, grøntanlegg inklu-


Ansvar Tekst Regnskap Budsjett Avvik


410 PNM-stab 2 169 888         1 939 848        -230 039       


411 Landbrukskontor 281 551             1 032 151        750 601         


420 Vegvedlikehold 2 573 994         2 432 500        -141 495       


430 Driftsavdeling 14 091               141 000           126 908         


431 Vaktmester og renholdere -147                   225 000           225 146         


450 Brann- og ulykkesvern 1 500 636         1 532 501        31 863           


460 VAR-tjenester -3 149 786        -4 558 000      -1 408 216    


Sum 3 390 228         2 744 999        -645 232       


 


Sykefraværet Mål 2016 2015 2014 


Vaktmestere/     


renholdere 5 % 6,9 % 10,2 % 3,5 % 


Hele etaten 5 % 4,22 % 5,5 % 2,1 % 
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sive kirkegårder. 


 
Stor hogst i Lund i 2017 
 


I 2016 ble det investert for over 7,3 mill. kr i 
VA-anlegget på Haukland. Vi regner med at i 
2017 vil dette anlegget bli avsluttet slik at 
ledningsnettet i området fremstår som sta-
bilt med kvalitetssikker vann- og avløps-
håndtering.  


Å legge asfalt på kommunale grusveger er 
en god investering. Dessverre er det ikke 
avsatt nok midler til at dette kan gjøres fort 
nok. 


I 2016 har det hele året pågått intenst plan-
arbeid med å flomsikre elva både i Hovshe-
rad og på Moi. Dette har hatt topp prioritet i 
etaten. 


 
 
 
Privat eiendom 2016 2015 


Behandlede søknader om tillatelse 
til tiltak 


67 112 


Nye boenheter 17 40 


Oppmålingsforretninger utført 42 63 


Levert vann, ant. enhet (hus uten 
mål) 


931 913 


Antall bolighus med vannmåler 103 98 


Solgt vann etter måler, antall m³ 56.924 55.501 


Kloakk, antall enheter (hus) 810 800 


Avløpsvann etter måler, antall m³ 49.244 49.247 


Hus omfattet av feie-
/tilsynsordning 


1227 1210 


Brannutrykninger 29 26 


   


   


   


MILJØ OG LAND-
BRUK 


2016 2015 


Bruk som mottar 
produksjonstilsk. 


105 97 


Utbetalt produksjons-
tilskudd i mill.kr 


28,0 27,0 


Aktivt jordbruksareal i 
da. 


21.850 21.818 


Levert melkemengde i 
mill. liter 


3,6 3,6 


Salg av melkekvote, 
liter/ bruk 


0 181.554/2 


Kjøp av melkekvote, 
liter/bruk 


12.320/11 12.447/9 


Nye skogsveger, 
antall ferdigstilt) 


0 0 


Nye skogsveger, km 
(ferdigstilt) 


0 0 


Tømmeravvirking i m³ 25.490 3.113 


Beplantet areal i 
da/solgt juletre 


38/1585  


SMIL-midler / NMSK-
midler i kr. 


320.000/43.786 10.000/56.155 


Felt elg/rådyr/hjort 27/37/30 21/42/21 


Bemanningen på landbrukskontoret har i 
2016 vært tilfredsstillende. 


Grunnet svangerskapspermisjon har etaten 
manglet en person på kontoret. Dette er 
delvis kompensert ved innkjøp av noen 
oppmålingstjenester, men det har også vært 
nødvendig å nedprioritere noen oppgaver 
innen vilt- og miljøforvaltningen. 


Mål og resultatvurdering 2016 


 Boligtomter: Det skal til enhver tid 
være ledige boligtomter på Moi, Eik 
og Ualand. 


o Byggeklare kommunale tom-
ter: Moi 2 stk, Eik 0 stk, Ua-
land 12 stk. I tillegg er det en 
del private tomter på Moi og 
Eik. 


 Næringstomter: Det skal til enhver 
tid være ledige byggeklare nærings-
tomter i kommunen. 


o En næringstomt gjenstår på 
Moi - Holamoen. To stk er 
solgt men ubenyttet. Det er 
behov for å kunne tilby stør-
re, byggeklare industritom-
ter. 


 PNM-etaten skal levere stabil tilgang 
av kvalitetssikret og rent drikkevann 
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til samtlige kommunale vannabon-
nenter gjennom hele året. 


o Det har ikke vært avvik i 
drikkevannsprøvene. 


 


Ting vi er tilfreds med 


 God økonomistyring både på inves-
tering og drift.  


 Tilfredsstillende vedlikehold av bygg 
og anlegg med lav bemanning. 


 Effektivt og velfungerende brannve-
sen 


 Rask og effektiv byggesaksbehand-
ling 


 Ajour med oppmålings- og matrik-
kelsaker 


 God og stabil stab i hele etaten 


 Generelt godt arbeidsmiljø. 


 Tilfredsstillende og kompetent be-
manning ved landbrukskontoret 


 Omfattende hogst – 25.490 m3 


 Ferdig med adressering og skilting 
av veier 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Utfordringer 


 Personalutfordringer kontor: Sårba-
re ved oppsigelser / langtidssyke-
melinger. 


 


 Drift/utbedring av avløpsrensean-
legget på Ualand.   


 


 Planlegge nye næringsarealer og 
arealer for boliger. 


 


 På sikt, å bygge avløpsrenseanlegg 
på Moi 


 


 På sikt, å oppgradere Moi vannverk 
 


 For mange og omfattende rapporte-
ringer til utenforstående organer 
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Kommunestyre 


21 repr. 


Olav Hafstad (AP)  


Oppvekst og kultur 


Kjell Erfjord (KrF) 


Helse og omsorg 


Anders Hafstad (Ap) 


Plan, næring og miljø 


Ragnhild Kjørmo (FrP) 


Administrasjons-
utvalget 


Formannskap  


Olav Hafstad (AP) 


Kontrollutvalg  


Svein Zwygart(FrP) 


Rådmann 


Ståle Kongsvik 


OK-etaten 


Lise Ragna Moen 


OK-stab 
Lund 


ungdomsskole 


Heskestad 
barnehage 


Nygård 


barneskole 


Hovsherad  


barnehage 


Kiellands Minde 


skole 


Lund 


 Folkebibliotek 


Heskestad 


skule 


Lund 


Kulturskole 


Lund 
bygdemuseum 


Lundbadet Lund kino 


HO-etaten 


Trond Skjæveland 


HO-stab Helsestasjonen 


Sjukeheimen Helseavdelingen 


Heimetjenesten Nav sosial 


Bo og  


avlastning 


Dalane innterkom 


barnevern 


Kjøkken og 


vakseri 


PNM-etaten 


John Skåland 


PNM-stab Landbruk 


Drift teknisk 


Malåna 
Byggesak 


Drift + renhold 


Komm.bygg 
Oppmåling 


Deltids 


brannvern 
Miljø/planer 


Sentraladm. 


Rut Evy Pettersen 


 


Organisering politisk og 
administrativt 
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  Kommunens Planstrategi 


 


Sentraladministrasjonen Ansvar Rulleres


Kommuneplanens samfunnsdel RAS 2020


Kommunens planstrategi RAS 2019/20


Budsjett og økonomiplan RAS Årlig


Årsmelding RAS Årlig


Eierskapsmelding RAS Årlig


Finansreglement RAS 2019


Etiske retningslinjer Rådmann 2017


Delegasjonsreglementet Rådmann 2017


Rutiner ved omorganisering Rådmann Nei


Lønnsplan Rådmann 2016


Rutiner mobbing Rådmann Nei


Forholdet til de ansatte Rådmann 2017


Rutiner for tilsetting administrasjonen Rådmann Nei


Etiske retningslinjer folkevalgte Rådmann 2017


Næringsplan Rådmann 2019


Oppvekst og kulturetaten Ansvar Rulleres


Oppvekstplan OK 2016/2017


Kulturplan OK 2016/2017


Kulturskoleplan OK 2017


Kulturminneplan OK 2017


Utviklingsplan ved hver enkelt skole OK Årlig


Mobbeplan ved hver enkelt skole OK 2017


Helse og omsorgsetaten Ansvar Rulleres


Helse og omsorgsplan HO 2017


Folkehelseplan HO 2017


Smittevernplan HO 2019


Rusmiddelpolitisk handlingsplan HO 2019


Helse og sosial beredskapsplan HO 2018


Plan-, nærings og miljøetaten Ansvar Rulleres


Kommuneplanens arealdel PNM 2021


Beredskapsplan og ROS PNM 2017


Landbrukplan PNM 2018


Trafikksikkerhetsplan PNM 2017


Vedlikeholdsplan PNM 2017


Miljøplan PNM 2018


Energi-/klimaplan PNM 2019


Overordnet plan- skogsveier PNM Nei


Strategiplan for SMIL- tilskudd PNM Nei


Plan for utbedring av VA-anlegg PNM Nei
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Utvalgte Kostra tall 2016 


 


 


Finansielle nøkketall Lund Eigersund Sokndal Flekkefjord KG02


Netto driftsresultat i % driftsinntekter 4,2 % 4,5 % 2,2 % 3,2 % 3,4 %


Frie inntekter i kroner per innbygger 57 939             51 205             57 931             56 133             58 836              


Netto lånegjeld i kroner per innbygger 49 931             50 752             71 664             73 741             72 138              


Lund kommune har et godt netto driftsresultat, akseptabelt nivå på lånegjelden og forholdsvis et godt


inntektsgrunnlag for å gi gode tjenester til innbyggere.


Prioriteringer - NETTO DRIFTSUTGIFTER pr innb. Lund Eigersund Sokndal Flekkefjord KG02


Barnehager per barn 1 - 5 136 833           148 225           128 652           134 858           138 183           


Grunnskolesektor per elev 6 - 15 år 129 105           112 318           108 976           115 282           124 467           


Kommunehelsetjenesten 3 134                2 316                2 098               3 526                3 478                


Pleie og omsorgtjenesten 19 752             19 589             23 656             22 027             20 560              


Barneverntjenesten per innb. 0 - 17 år 8 872                9 951                10 394             7 151                10 073              


Administrasjon og politisk styring 5 498                2 519                6 842               3 886                6 557                


Barnehageutgiftene i Lund er høyere enn hos våre nabokommuner. Noe av dette kan skyldes at vi har en stor


privat barnehage og 2 små kommunale som påvirker det kommunale tilskuddet  som ligger over nasjonale satser. 


Grunnskoleutgifter  er høyere enn hos våre naboer, og også høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. 


Dette kan skyldes skolestrukturen.


Innen pleie- og omsorgssektoren er utgiften per innbygger lavere enn de vi sammenligner oss med. Statistikken viser 


også at Lund kommune de siste årene har bruket mindre enn våre naboer og kommunegruppen på pleie- og omsorg.


Administrasjon og politisk styring har lavere utgifter enn gjennomsnitt for kommunegruppen , men høyere enn 


bykommunene som har et større folketall å fordele utgiftene på.  


Produktivitet / enhetskostnader Lund Eigersund Sokndal Flekkefjord KG02


Korr.brto.driftsutg. per barn i komm.barnehage 165 578           232 496           … 190 950           185 074           


Korr.brto.driftsutg. til grunnskole 129 325           122 103           117 884           117 315           129 361           


Gjennomsnittelig gruppestørrelse, 8 - 10 årstrinnet 9,8 13,3 11,2 14,1 12,1


Korr.brto.driftsutg pr. mottaker av hjemmetj. 162 279           306 425           203 312           285 763           216 496           


Korr.brto.driftutg pr. plass i institusjon 1 152 853        1 414 364        1 183 184       1 068 333        1 013 215        


Årsgebyr for vannforsyning 2 849                794                   2 923               1 635                3 970                


Årsgebyr for avløpstjenesten 3 960                2 088                4 786               2 136                4 258                


Korrigert brutto (korr.brto.) betyr at avskrivninger er tatt med.


Tallene viser at Lund kommune har lave kostnader i de kommunale barnehagene, innen grunnskole per barn er vi litt høyere,


innen hjemmetjenesten er vi lavere og utgifter til opphold på sykehjemmet er vi stort sett lavere. 
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Kommunestyresaker 
2016   


 


 


Saknr. Sakstekst Iverksatt 


003/16 Diverse valg for perioden 2015 - 2019 v 


004/16 Budsjett 2016 – Oppretting av stillingshjemler v 


005/16 Etablering av tvisteløsningsordning mellom stat og kommune m.v. v 


006/16 Sira Kvina – Revisjon av konsesjonsvilkår – Uttalelse til forhandlingsdokument fra 
Lund kommune v 


007/16 Kommunesammenslåing – Rådgivende folkeavstemming v 


010/16 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015 – 2019 (20) v 


011/16 Søknad om tilskudd v 


012/16 Budsjettendring – Investeringsbudsjettet 2016 v 


013/16 Heskestad Barnehage – Ny lokalisering v 


014/16 Godkjenning av regnskap 2015 v 


015/16 Årsmelding 2015 v 


016/16 Nasjonal transportplan 2018 – 2029 – Høringsuttalelse fra Lund kommune v 


017/16 Kjøp av hus mellom sykehjemmet og Haukland bo og avlasting v 


020/16 Kommunereformen – Avsluttende behandling v 


021/16 Kommunal planstrategi 2016 - 2019 v 


022/16 Økonomirapport 1. tertial 2016 v 


023/16 Omdanning av Dalane Energi IKS til Dalane Energi AS v 


024/16 Omdanningsavtale for Dalane Energi til AS v 


025/16 Fusjon mellom Rogaland revisjon IKS og kommunerevisjonen Vest v 


026/16 Ruspolitisk handlingsplan og retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2016 - 
2020 v 


027/16 Rullering av plan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016 - 2024 v 


030/16 Forslag til kandidater til dyrevernnemnd v 


031/16 Kulturskoleplan for Lund kulturskole v 


032/16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Lund 2015 v 


033/16 Endringer i vertskommuneavtale Flekkefjord interkommunal legevakt, samt års-
rapport v 


034/16 Valg av alternativ – Flomsikring av Moisånå v 


035/16 Budsjettregulering – Midler til flomsikringsarbeid v 


036/16 Økonomirapport 2. tertial 2016 v 


037/16 Endring av reguleringsplan for Lundodden, 2. gangs behandling - egengodkjen-
ning v 


038/16 Endring av reguleringsplan for Neset hyttefelt, Kjellesvik. 2.gangs behandling - 
egengodkjenning v 


041/16 Fritak fra politisk verv ut valgperioden v 


042/16 Regionreformen – Intensjonsplan for sammenslåing av Sogn og fjordane, Horda-
land og Rogaland – Uttalelse fra Lund kommunestyre v 


043/16 Nærpolitireformen – Høringsuttalelse fra Lund kommunestyre v 


046/16 Endring av delegasjonsreglementet – fullmakt til ordfører ved eventuell krise / 
katastrofe v 


047/16 Forvaltningsrevisjon arkiv og dokumentbehandling v 


048/16 Krav til serveringssteder – forskrift om åpningstider v 


049/16 Disposisjonsfondet - overføringer v 
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050/16 Økonomirapport 2.tertial 2016 – oppfølging av vedtak om sparetiltak i HO-etaten v 


051/16 Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 v 


052/16 Rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan 2016 - 2020 v 


053/16 Endring av reguleringsplan for Ualand sentrum, 2.gangs behandling - egengod-
kjenning v 


054/16 Renovasjon og slamgebyr for 2017 v 


055/16 Kommunal gebyrer, regulativ, betalingssatser og utleiesatser 2017 v 


056/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 v 


058/16 Kommunal planstrategi, godkjenning v 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Kontrollutvalget i Lund 
         


 


Arkivkode : 217 


Saksnr. : 13/00046 


Vedlegg: Statusoversikt pr. april 2017 


 


Vedtatte prosjekter under arbeid: 


Forvaltningsrevisjons- 


prosjekter 


Vedtatt 


igangsatt 


Estimert 


timeforbruk 


Status Forventet 


ferdigstilt 


Dalane PPT 15.02.17 50 t Under arbeid Høst 2017 


Innkjøp 15.11.16 150 t Under arbeid Vår 2018 


Selskapskontroller     


Eierskapskontroll av Lund 
kommune 


11.09.13 150 t Gjennomføres 2017/2018 2018 


Annet     


     
 
 


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 


Arkiv- og dokument-
behandling 


11.11.15 15.11.16 08.12.2016  Til oppfølging 2017 


 


 


Andre saker: 


Sak/prosjekt Behandlet  Status  Merknader 
Overordnet analyse, forvaltningsrevisjon 10. februar 16 Presentert  


 Overordnet analyse, selskapskontroll 15. november 16 Presentert  
 


 


Prosjekter som er ferdigbehandlet: 


Forvaltningsrevisjons- 


prosjekter 


Bestilt Behandlet i 


KU 


Behandlet i 


KMST 
Oppfølging 


behandlet 
Status Evt. 


merknader 


       


Selskapskontroller Bestilt Behandlet i 


KU 


Behandlet i 


KMST 
Oppfølging 


behandlet 
Status Evt. 


merknader 


Selskapskontroll i Lyse 
Energi AS 


17.09.14 09.09.15 24.09.15 14.09.16 Ferdig-
behandlet 


 


 
 


Wencke S. Olsen 


Daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Lund 
 


Møtenr.: 


1-2017 


Møtedato: 


15.02.2017 


Utvalgssaksnr.: 


1/17 - 7/17 


Disse møtte: 
Svein Zwygart 
Sonja Surdal 
Karl Andreas Moen 
Karsen Moi 
 


Varamedlem Andreas Steinberg 
 


Forfall / varamedlemmer: 
Jeanette Kjørmo hadde meldt forfall. 
Varamedlem Andreas Steinberg møtte. 
 
 


Andre tilstede: 
Kommunalsjef Trond Skjæveland, Lund kommune 
Oppdragsansvarlig revisor Anne Beth M. Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat  
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Eventuelt 


    


 
 
 
 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
 
1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 15. november 2016. 
 


Møtebehandling 
Sekretariatet bes om å følge opp videre behandling av kommunestyrets 
vedtak knyttet til Magma Geopark. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 15. november 
2016. 
 


[Lagre]  
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2/17 Orientering fra administrasjonen - kommunalsjef Helse og Omsorg 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar kommunalsjef helse og omsorg sin gjennomgang til 
orientering. 


 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Trond Skjæveland orienterte 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar kommunalsjef helse og omsorg sin 
gjennomgang til orientering. 


[Lagre]  
 
 
 
 
3/17 Invitasjon til deltaking i forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til PP-


tjenesten i Dalane 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Lund vil delta på den planlagte felles 
forvaltningsrevisjonen knyttet til PP-tjenesten i Dalane, i tråd med det 
utkastet til prosjektmandat som foreligger og med de eventuelle 
presiseringer som kom fram i møtet.  


Prosjektet bestilles under forutsetning av at ekstra utgifter kan dekkes 
innenfor kontrollutvalgets vedtatte budsjett for 2017. 


 
Møtebehandling 
Revisor orienterte.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 


Kontrollutvalget i Lund vil delta på den planlagte felles 
forvaltningsrevisjonen knyttet til PP-tjenesten i Dalane, i tråd med det 
utkastet til prosjektmandat som foreligger og med de eventuelle 
presiseringer som kom fram i møtet.  


Prosjektet bestilles under forutsetning av at ekstra utgifter kan dekkes 
innenfor kontrollutvalgets vedtatte budsjett for 2017. 


[Lagre]  
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4/17 Årsmelding 2016 - kontrollutvalget i Lund 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Lund godkjenner den framlagte årsmeldingen for 2016 for 
kontrollutvalget. 
Årsmeldingen videresendes kommunestyret i Lund til orientering. 


 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner den framlagte årsmeldingen for 2016 
for kontrollutvalget. 
Årsmeldingen videresendes kommunestyret i Lund til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
5/17 Kontrollutvalgets årsregnskap for 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar oversikten over årsregnskapet for kontroll og tilsyn i 2016 
til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar oversikten over årsregnskapet for kontroll og 
tilsyn i 2016 til orientering. 
 


[Lagre]  
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6/17 Ny gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget tar sekretariatets gjennomgang til orientering. 
 


Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget tar sekretariatets gjennomgang til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
7/17 Statusoversikt kontrollutvalgets saker - februar 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. februar 2017 til orientering. 
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. Prosjektet vedr. Dalane PPT ventes ferdigstilt over 
sommeren, mens prosjektet vedr. Innkjøp ferdigstilles på nyåret 2018. 
Prosjektet vedr. Eierskapskontroll ventes også levert i 2018. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. februar 2017 til orientering. 
 


[Lagre]  
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REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
1/17 Melding om vedtak - Forvaltningsrevisjon Arkiv og 


dokumentbehandling  
 
 
2/17 Rapport Fylkesmannen: Elevenes utbytte av opplæring.pdf 
 


Referat/meldingssakene ble tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTUELT 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
Svein Zwygart 
Leder av kontrollutvalget     Wencke S. Olsen 
        Sekretær for kontrollutvalget 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Kommunestyret i Lund kommune 


postmottak@lund.kommune.no  


Kopi: 


Kontrollutvalget, administrasjonssjef 


A   


UAVHENGIG REVISORS BERETNING  


 


Uttalelse om revisjon av årsregnskapet 


Konklusjon 


Vi har revidert Lund kommunes årsregnskap som viser kr 208 599 000 til fordeling drift og et regnskaps-


messig mindreforbruk på kr 12 049 000   Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, drifts-


regnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og 


noter til årsregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper. 


Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dek-


kende framstilling av den finansielle stillingen til Lund kommune per 31. desember 2016, og av resultatet 


for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regn-


skapsskikk i Norge. 


Grunnlag for konklusjon 


Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, her-


under de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse stan-


dardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 


kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 


med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 


grunnlag for vår konklusjon. 


Øvrig informasjon 


Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av (informasjon i kom-


munens årsrapport), men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 


Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øv-


rige informasjonen. 


I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål 


å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunn-


skap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilin-


formasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 


feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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  Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet 


Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 


for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 


Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne 


utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter 


eller utilsiktede feil. 


Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 


Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke innehol-


der vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revi-


sjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 


ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 


Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 


kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig der-


som den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 


brukerne foretar basert på årsregnskapet.  


 


Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 


ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 


 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 


misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 


slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 


for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 


avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 


innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 


intern kontroll. 


 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 


revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for 


en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. 


 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 


og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er rimelige. 


 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert til-


leggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 


og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 


Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget av 


revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 


betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den 


interne kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 


Konklusjon om budsjett 


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 


grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i års-


regnskapet stemmer med regulert budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 


om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød-


vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som 


ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 


oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regn-


skapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


 


Stavanger, 07.04.2017 


Rogaland Revisjon IKS 


 


  


 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor 
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Til 


Kommunestyret i Lund kommune 
postmottak@lund.kommune.no  


Kopi til: 


Rådmannen i Lund kommune 


Kontrollutvalget i Lund kommune 


     


 


 
ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2016 


 


Innledning 


Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon framgår av kommuneloven kapittel 12. Revisors 


oppgaver følger av loven § 78 og egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. og kan 


oppsummeres slik:  


 Gjennomføre regnskapsrevisjon 


 Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regn-


skapsskikk 


 Se etter at årsregnskap stemmer med budsjett eller andre gyldige vedtak 


 Vurdere om opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet 


 Vurdere om kommunen har oppfylt sine plikter mht. tilfredsstillende registrering og do-


kumentasjon av regnskapsopplysninger 


 Se etter at kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende 


måte 


 Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Eventuelle konstaterte misligheter 


skal straks meddeles kontrollutvalget  


 Utføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroller etter bestilling fra kontrollutvalget. 


 


Resultatene av regnskapsrevisjonen er rapportert i vår revisjonsberetning datert 7.4.2017.   


 


Dette årsoppgjørsnotatet gir en oppsummering av årets revisjon og knytter en del kommentarer til det 


framlagte årsregnskapet og årsmeldingen. 


Den økonomiske situasjonen  


Driftsregnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat på 10,88 mill. kr eller 4,2 % av driftsinntektene, mot 


et negativt budsjett på 3,5 mill. kr. Driftsresultatet er således godt over teknisk beregningsutvalgs anbe-


faling på minst 1,75 % av driftsinntektene for at den økonomiske situasjonen skal anses som tilfredsstil-


lende. Totalt sett har kommunen et regnskapsmessig mindreforbruk på 12,4 mill. kr. Eiendomsskatt på 


5,5 mill. kr har gitt kommunen et nødvendig handlingsrom og overføringsutgifter til ulike tjenester er 


redusert med 1,3 mill. kr i forhold til 2015 grunnet mindre behov i 2016. Investeringsregnskapet er gjort 


opp i balanse.  


Kommunen har klart å endre sin driftssituasjon i 2016 ved at økte driftsinntekter overstiger utgiftene med 


4,5 mill. kr. Etatenes samlede mindreforbruk på 6,3 mill. kr i forhold til budsjett er også med på å styrke 


resultatet. Inkludert i netto driftsresultat ligger utbytte og utbetalinger fra Lyse AS på 4,211 mill. kr. Dette 


viser at kommunen er sensitiv for endringer i utbytte- eller rentebetingelser. Kommunen må fortsette sitt 


arbeid med å tilpasse driftsnivået til inntektene framover. 


 


Til sammen er det avsatt kr 10,5 mill. til disposisjonsfond, kr 3,2 mill. er brukt til finansiering av årets 


driftsutgifter. Kommunen har etter dette et disposisjonsfond på 9 044 mill. kr, hvorav kr 7 201 er fritt iht. 


note 7. Rådmannens forslag om å sette av mindreforbruket til disposisjonsfond vil gi kommunen et bedre 
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handlingsrom til å møte uforutsette utfordringer fremover samt usikre forpliktelser knyttet til konsesjons-


kraft, jf. note 1. Premieavviket er per 31.12.2016 økt til 8,1 mill. kr.  


 


Lånegjelden i kommunen er økt med 23,8 mill. kr til 225,9 mill. kr. Netto lånegjeld1 utgjør ca. 60 % av 


driftsinntektene. Lund har betjent sine lån tilfredsstillende, men renteutgiftene er på grunn av store lån 


ca. kr 893 467 større enn renteinntektene, jf. note 10. Egenkapitalandelen er redusert med 0,1 % i forhold 


til 2015 og utgjør nå 17,2 % av eiendelene. 


 


Forøvrig vises det til fyldig og god omtale i årsrapporten av både den økonomiske situasjonen og tjenes-


tetilbudet. 


Kommunens egenkontroll 


Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen tilligger kommunestyret, jf. kommuneloven 


§ 76. Administrasjonssjefen skal iht. § 23 påse at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll, 


og har dermed det operasjonelle ansvaret for at interne styringsprosesser og kontroller er etablert og at de 


fungerer tilfredsstillende. 


 


Kontrollutvalget er de folkevalgtes redskap for kontroll og tilsyn, og utøver sin kontrollfunksjon via for-


valtningsrevisjoner og selskapskontroller som utvalget selv har bestilt, i tillegg til den lovbestemte regn-


skapsrevisjonen. Vi vil innledningsvis bemerke at hovedformålet for revisjonen er å være 


kontrollutvalgets forlengede arm idet å utøve kontroll og tilsyn. Samtidig er det vår målsetting at våre 


revisjonsrapporter – enten det er forvaltnings- eller regnskapsrevisjon – skal være til nytte for så vel de 


folkevalgte som administrasjonen.  Den mest sentrale delen av kommunens egenkontroll er likevel admi-


nistrasjonens interne kontroll. Denne blir omtalt nedenfor. 


Regnskapsavleggelsen  


Regnskap og årsberetning er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskaps-skikk. Vi 


har hatt en god dialog med kommunen og samarbeidet med de ansvarlige for regnskap har fungert godt. 


Vi minner likevel om at det ut fra god kommunal regnskapsskikk burde vært en noteopplysning om in-


terkommunale samarbeid, jf. KRS nr. 6 pkt. 3.1.1 nr. 9 


Tertialrapportering med budsjettoppfølging er blitt lagt fram for kommunestyret i sakene 022/16 og 


036/16 av henholdsvis 16.06.2016 og 15.09.2016. 


Regnskapsrevisjon 


Regnskapsrevisjon omfatter en vurdering av interne kontrollrutiner, analyser av regnskapsinformasjon 


samt tester av regnskapsopplysninger på transaksjonsnivå.  Vesentlige rutiner i kommunen har blitt gjen-


nomgått og interne kontroller er testet. Inntekter og utgifter er kontrollert på stikkprøvebasis, og alle 


vesentlige poster i balansen har blitt gjennomgått.  Regnskapsrevisjonen er utført i samsvar med kommu-


neloven med forskrift og god kommunal regnskapsskikk, herunder internasjonal revisjonsstandarder – 


International Standards on Auditing. 


Vurdering av intern kontroll 


Med intern kontroll menes i denne sammenhengen alle aktiviteter som er iverksatt for å sikre at de fast-


satte målene blir nådd. En sentral forutsetning for at den interne kontrollen skal være tilfredsstillende, er 


                                                           
1 Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, fratrukket totale utlån og ubrukte 
lånemidler. 
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at den er godt forankret på ledernivå. Det er vårt inntrykk at dette i hovedsak er tilfellet i Lund. Budsjett-


oppfølgning er et av de viktigste styringsinstrumentene en kommuneledelse har. Det er av stor betydning 


at økonomistyringen er à jour og rettidig, slik at avdekkede avvik kan følges opp og forklares til kommu-


nestyret. Regnskapet viser et samlet netto mindreforbruk hos avdelingene på 6,3 mill. kr i forhold til 


budsjett, hvorav PNM-etaten står for et merforbruk på i overkant av 0,6 mill. kr, mens OK- og HO-etatene 


står for henholdsvis nær 3,9 mill. kr og 2,8 mill. kr i mindreforbruk. Budsjettdisiplinen i forhold til regu-


lert budsjett vurderes dermed i hovedsak som tilfredsstillende hos etatene i 2016. For øvrig vises til råd-


mannens omtale i årsmeldingen hvor etatenes mål, resultat og utfordringer omtales. 


 


Andre viktige elementer i den interne kontrollen, er at økonomirutiner og fullmakter er oppdaterte, kjente 


og lett tilgjengelig i organisasjonen, og at det skapes forståelse for viktigheten av kontroller i alle ledd. 


Etter vårt skjønn vil dette bidra til å forebygge feil og misligheter, samtidig som det vil sikre kontinuitet 


i kontrollarbeidet i forbindelse med fravær så vel som utskiftning av personell. Lund kommune har etiske 


retningslinjer, og innkjøpsreglementet er innarbeidet i vedtatt økonomi- og finansreglement.  Vi vil like-


vel peke på at dette er en kontinuerlig prosess hvor rutiner og oppfølging stadig kan forbedres, og at 


fokuset på den interne bruken i den daglige driften også er svært viktig. 


 


Nedenfor vil vi knytte noen kommentarer til de mest sentrale regnskapsrutinene: 


 


Lønnsrutinene synes i hovedsak å fungere tilfredsstillende. Rimelighetskontroller av fastlønn og stillings-


størrelser gjøres hver måned av både lønningsansvarlig og økonomisjef. Vi finner få feil. Vi anbefaler 


likevel at kommunen skriftliggjør sin delegasjons- og anvisningsmyndighet som et ledd i den interne 


kontrollen. Kontroll av lønnsjournal ute på avdelingene vil også kunne styrke den interne kontrollen i 


kommunen. 


Sykelønnsrefusjoner er avstemt, her er det i år avdekket en differanse på kr 417 054. Årsak ligger i pe-


riodiseringsfeil. Dette utgjør ca. kr 59.000 i for mye betalt arbeidsgiveravgift. Fagsystemet Notus som 


benyttes som lønnsgrunnlag ved helse- og omsorgsetaten, er et godt verktøy for planlegging og ajourhold 


både av turnus og lønnsutbetalinger, men kommunen bør minimum en gang i året avstemme stillingsstør-


relsene i Notus opp mot stillingsstørrelsene i lønnssystemet for å sikre utbetalinger i samsvar med vedtatte 


stillingshjemler. Arbeidsdeling i forbindelse med registrering av data i Notus, samt systemets automatikk 


knyttet til godkjenning i siste ledd før lønnsutbetaling, vurderes godt ivaretatt.  


Innkjøpsrutinene gjennomgås i forbindelse med de terminvise kontrollene av merverdiavgiftskompensa-


sjon. Avdekkede feil blir fortløpende rettet. Vi har avdekket få feil, og ingen vesentlige.   Kommunen har 


selv et selvstendig ansvar for at kjøpsdokumentasjonen er i samsvar med kravene i bokføringsreglene. 


Kontroll av om regelverket for offentlige anskaffelser blir etterlevd viser at rutinene bør forbedres, da det 


er avdekket brudd på regelverket i tre av tre undersøkte tilfeller. Lund kommune har ikke blitt klaget inn 


for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i 2016. 


 


På overføringsområdet har vi gjennomgått rutiner for sosialhjelpsutbetalinger, som i hovedsak vurderes 


som tilfredsstillende. Tallene viser at antall mottakere av økonomisk sosialhjelp er økt fra 74 i 2015 til 


82 i 2016. Eigersund har de fire seneste årene vært vertskommune for samarbeidet om barneverntjenesten 


i Dalane-regionen, hvor vi har avtalt egen særattestasjon for dette regnskapet. Lund har i 2016 et forbruk 


på 8,9 mill. kr, som er et merforbruk på ca. 0,6 mill. kr mot budsjett og ca. kr 800 000 over forbruket i 


2015. 


 


Når det gjelder sosiale utlån er det avdekket et avvik på kr 41 000 per 31.12.2016 mellom regnskapet og 


NAV sitt fagsystem. Økonomiavdelingen arbeider for å få avstemt dette avviket. Etter regelverket skal 


kommune årlig vurdere om lån skal omgjøres til sosialhjelp.   
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Salgsrutinene inkl. brukerbetalinger synes i hovedsak å være tilfredsstillende. Aktiviteten ved Lundbadet 


er stor, og rutiner med dokumentasjon og tilfredsstillende arbeidsdeling ved kontantsalg vurderes som 


tilfredsstillende. Det styrker den interne kontrollen at ledelsen har et godt fokus på kontantsalg som nor-


malt er forbundet med mislighetsrisiko.  


 


Kontantsalg i forbindelse med kulturarrangementer bør i henhold til grunnleggende internkontrollprin-


sipper telles opp og signeres av to personer for å sikre en god arbeidsdeling og internkontroll. Når det 


gjelder ungdomskolens elevkantine bør rutinen endres slik at dokumentasjon i tilknytning til opptelling 


av kassen legges ved som bilagsdokumentasjon i regnskapet. For øvrig vises til bokføringslovens grunn-


leggende prinsipper § 4 samt forskriftens § 5-3-3. 


Når det gjelder korttids- og langtidsopphold i sykehjem skjer utfakturering i Agresso ut i fra registreringer 


gjort i Cosdoc. Kommunen har forsøkt å ta i bruk filoverføring mellom disse systemene uten at dataleve-


randøren fikk dette til, slik at økonomiavdelingen må legge inn faktureringsgrunnlaget manuelt fra Cos-


doc til Agresso før fakturering kan skje. Dette er en arbeidskrevende rutine med risiko for feilpunching 


og at man ikke får med alle grunnlagene. Kommunen håper å kunne ta i bruk en slik filoverføring ved 


anskaffelse av nytt system, også for å få frigitt noe arbeidstid ved økonomiavdelingen.   


Kommunen har fremlagt eierskapsmelding med oversikt over kommunens eierskap i selskaper. Kommu-


nen har også KOSTRA-rapportert. 


 


Generelle IKT-kontroller er undersøkt i året, og vi har ingen kommentarer til disse.  


 


Finansplasseringer er kontrollert og funnet i overensstemmelse med finansreglement.   


Driftsregnskapet 


Gjennomgangen av utgifter i drifts- og investeringsregnskapet tyder på at det ikke er vesentlige feil i 


avgrensningen. Kommunen har opprettet selvkostfond for vann, og foretar egen selvkostberegning uten-


for regnskapet. I 2016 er ca. 0,7 mill. kr avsatt til bundet selvkostfond, jf. note 12.   


Kommunen har i år utgiftsført lønn for 13 måneder, og har nå anordnet variabel lønn også for pleie- og 


omsorgsetaten. Lønn utbetales i januar 2017, men er regnskapssført i 2016.  


 


Renovasjon (husholdningsavfall) skal gå i balanse, jf. forurensningsloven § 34. Lunds renovasjonsord-


ning og fakturering av denne er håndtert av IRS i hele 2016. Selskapet eies av Lund, Flekkefjord, Kvi-


nesdal og Sirdal.  


 


Forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager forutsetter kostnader i kommunens 


egne barnehager skal legges til grunn ved beregningen. Totale tilskudd beløper seg til 18,5 mill. kr. Kom-


munens øremerkede barnehagefond er per 31.12.2016 på kr 709 680, jf. note 7.  


 


Tilskudd til ressurskrevende tjenester for 2016 er inntektsført i regnskapet etter beste estimat med 5,105 


mill. kr, mens endelig krav ble 4,802 mill. kr. Kommunen har måttet korrigere for kr 303 000 i for mye 


krevd refusjon. Beløpet har resultateffekt. 


 


I forbindelse med samhandlingsreformen har kommunen betalt kr 8 887 for to ekstra døgn til Helse Sør 


og Helse Vest. Kommunen har dermed ivaretatt sine utskrivningsklare pasienter i 2016. 


Startlån er totalt tildelt med i alt kr 19,6 mill. per 31.12.16, en økning på ca. 0,8 mill. kr i forhold til 2015. 


Kommunen har ikke foretatt tapsføringer i 2016.  
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Regnskapet viser at etater går samlet med et netto mindreforbruk på 6,3 mill. kr. Mindreforbruket skyldes 


i hovedsak stram økonomistyring i samtlige etater, refusjoner for sykefravær mv, reduserte pensjonsut-


gifter, innsparing i stillinger samt noe mindre press på ulike tjenester.  


Investeringsregnskapet 


Det er i 2016 gjennomført investeringer for 30,5 mill. kr som er omtrent halvparten av regulert budsjett, 


grunnet forsinket igangsetting med bla Heskestad barnehage, flyktningeboliger og Haukland bofelles-


skap. Investeringsutgiftene er finansiert med opptak av lån på 20,1 mill. kr, bruk av bundne investerings-


fond på 0,7 mill. kr og avdrag fra utlån på 2,7 mill. kr. Ubrukte lånemidler på 29,1 mill. kr er økt med kr 


13,9 mill. fra 2015. Kommunen har frem til nå oppnådd gode rentebetingelser på sine lån.  


 


Restanseliste over tildelte, ikke utbetalte spillemidler viser at Lund kommune har ubenyttede midler igjen 


fra 2016 på totalt kr 300 000, som gjelder Heskestad flerbrukshall.  


Balansen 


Alle vesentlige balanseposter er verifisert per 31.12.2016. Revisjonen baserer seg i stor grad på kommu-


nens egne avstemmingskontroller. Revisjonen har et godt samarbeid med administrasjonen og jobber 


parallelt, slik at de fleste feil er rettet i det fremlagte regnskapet. Det vises i den forbindelse til bokfø-


ringsloven § 11 som krever at alle balanseposter skal være dokumentert, med mindre de er ubetydelige. 


Lund bruker den kommunale regnskapsmappen for totalavstemming, og har god dokumentasjon her.  


Forvaltningsrevisjon og selskapskontroller 


Kontrollutvalget foretar bestillinger av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i samsvar med plan for 


forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016 - 2019. I 2016 har vi levert «Overordnet analyse Plan for 


forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019» og «Overordnet analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019». 


Forvaltningsprosjektet «Arkiv og dokumentbehandling» er levert og prosjektet «Innkjøp» og «Eierskaps-


forvaltning» er bestilt for levering i 2017. I tillegg er alle vesentlige vedtak gjennomgått.  


Attestasjoner og rådgivning  


I løpet av 2016 har vi bl.a. bekreftet seks merverdiavgiftskompensasjonskrav, tilskudd for ressurskre-


vende tjenester, antall psykisk utviklingshemmede, trafikksikkerhetsmidler og spillemidler for å nevne 


noen.  


Misligheter 


Revisor plikter i henhold til revisjonsforskriften § 4 å rapportere misligheter til kontrollutvalget med kopi 


til administrasjonssjefen. Vi har i år ikke avdekket eller fått melding om at det er begått misligheter. 


Etiske retningslinjer, vedtatt 13.9.2007, ligger på kommunens hjemmeside og inngår i kommunens inn-


kjøpsreglement. 


Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen 


Rådmann og økonomisjef har gjennom sine underskrifter på fullstendighetserklæring datert 16.03.2017, 


bekreftet at vi har fått tilgang til alle opplysninger som er relevante for årsregnskapet.  
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Konklusjon – revisjonsberetningen 


Vi har gjennom vår revisjon oppnådd betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder 


vesentlige feil.  Gjennomgang av budsjettoppfølging, årsrapport og bokføringsrutiner har ikke avdekket 


vesentlige avvik. 


 


Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de merknader revi-


sor har gjort, blir fulgt opp.  Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende forbedring og 


effektivisering av normal drift. For 2016 vurderer vi det slik at det ikke er forhold kontrollutvalget 


plikter å følge opp. 
 


  


 


 


Med hilsen 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 


 
 


Cicel T. Aarrestad 
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GODKJENNING AV REGNSKAP 2016 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Regnskap for 2016 godkjennes. 
 
2. Fra årets mindreforbruk har det blitt bevilget: 
 


a. 200.000 kroner til OK-etatens driftsfond 
b. 200.000 kroner til HO-etatens driftsfond 
c. 200.000 kroner til formannskapets disposisjon 
 


3. Det resterende mindreforbruket på 12,049 millioner kroner avsettes til disposisjonsfondet. 
 
 
 
 
  







SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Regnskap for 2016 legges fram for godkjenning.  
 
Nærmere redegjørelse om resultatet, regnskapsoversikter og noter framgår av 
regnskapshefte. Videre henvises det til årsoppgjørsnotat fra revisjonen og til årsmeldingen. 
 
Resultatet ble et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 12,049 millioner kroner. 
Året før var det samme resultatet på 10,030 kroner.  
 
Foruten å godkjenne regnskapet, skal kommunestyret også vedta hvordan mindreforbruket 
skal disponeres. 
 
Lavere lønnskostnader og større overføringer via refusjon fra stat og andre er årsaken til det 
beste resultatet noensinne i Lund kommune. Det må også berømmes at alle etatene har 
brukt mindre enn budsjettert.  
 
Rådmannen signaliserte i tertialrapporten for 3. kvartal 2016 at etatens drift ville holde seg 
innenfor budsjettrammene.  
 
Også en del refusjoner ble høyere enn antatt. De to store etatenes drift har hatt stor fokus på 
innsparinger og kostnadskontroll, noe som har ført til et mindreforbruk. På PNM-etaten har 
inntektene fra VA-sektoren medført en avsetning til bundet fond på over 0,7 mill. kroner. 
 
Mer eller mindre alle refusjoner har kommet inn i regnskapet for 2016, i motsetning til 
tidligere år da disse er kommet året etter. Dette har også påvirket årets meget gode resultat. 
 
Ved årets slutt er det ca. 7,2 mill. kr på disposisjonsfondet og ca. 1,8 mill. kr på etatenes frie 
driftsfond. 
 
I henhold til økonomireglementet kan merinntekter / mindreutgifter i et hovedkapittel 
begrenset til 200.000 kr per år, disponeres av utvalget, eventuelt avsettes til øremerket 
disposisjonsfond. Dette forutsetter at kommunens samlet har et driftsoverskudd. Det er i 
regnskapet for 2016 avsatt 200.000 kr hver til Formannskapets disposisjon, OK-etaten og 
HO-etaten.  
 
Når det gjelder investeringsregnskapet for 2016, har utgiftene blitt dekket av bevilgningene 
som er gitt.  
 
Revisor har gjort følgende merknader i beretningen: 
 


Lønnsrutinene synes i hovedsak å fungere tilfredstillinde. Det anbefales at 
kommunen skriftliggjør sin delegasjons- og anvisningsmyndighet som et ledd i den 
interne kontrollen, samt kontroll av lønnsjournal ute i avdelingene. 


Kontroll av om regelverket for offentlige anskaffelser blir etterlevd viser at rutiner bør 
forberedes.  


 
Uttalelse fra Kontrollutvalget vil foreligge etter den 24. april. 
 
VURDERING: 
 
Opp gjennom årene har politikerne avsatt de regnskapsmessige overskuddene til 
disposisjonsfond. Slik har det vært mulig å ha en buffer til å møte uforutsette hendelser. 
Selv om 2016 ble et meget godt økonomisk år, vil rådmannen minne om at det tok bare 2 år 
å tømme disposisjonsfondet. Det er derfor god grunn til å være tilbakeholden med å bevilge 
midler til gode formål uten at dette sees i sammenheng med budsjettbehandlingen. 
 
Rådmannen synes likevel at sparte driftsmidler på Stab, OK-etaten og HO-etaten kan 
avsettes til driftsfond slik som økonomireglementet fastsetter. Rådmannen vil foreslå at det 







avsettes 200.000 kr til hver av etatene. Denne overføringen er allerede hensyntatt ihht 
økonomireglementet. 
 
Videre vil rådmannen foreslå at det avsettes 100.000 kr til tap på fordringer. Etter 
økonomireglementet har bestemmelser rådmannen fullmakt til å ettergi krav på inntil 50.000 
kr årlig, mens formannskapet kan ettergi krav på inntil 100.000 kr. Denne overføringen er 
ikke hensyntatt. 
 
Det øvrige mindreforbruket forslår rådmannen avsettes på disposisjonsfond. Det frie 
disposisjonsfondet som ikke er knyttet til etatenes driftsfond, vil etter rådmannens 
anbefalinger bli på 12,049 mill. kroner. 
 
Til revisormerknadene har rådmannen følgende kommentar: 


Kontroll av om regelverket for offentlige anskaffelser blir etterlevd viser at rutiner bør 
forbedres, da det er avdekket brudd på regelverket i tre av tre undersøkte tilfeller. 
Rådmannen vil på dette punktet opplyse at det er nytt regelvekt for offentlige 
anskaffelser gjeldene fra 2017.   
 


 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
 
Disposisjonsfondet vil bli styrket med 12,049 mill. kr i 2016. 
 
 
 
 
Ståle Kongsvik Rut Evy Pettersen 
Rådmann Kommunalsjef økonomi 
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