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Kontrollutvalget i Lund kommune 

Møteinnkalling 

Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 01.06.2017 
Tidspunkt: Kl. 9.00 
Møtenr: 3-2017 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
14/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
15/17 Orientering om Lund kommunes tertialregnskap pr. 1. tertial 2017 
16/17 Orientering fra administrasjonen: Bruk av stillingsbrøker i helsesektoren 

17/17 
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i UNINOR AS - utkast til 
prosjektmandat 

18/17 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Arkiv" 
19/17 Videre informasjon fra kommunale ledere - avdelingsledere 
20/17 Regnskap 1. tertial 2017 - kontrollutvalgets budsjettområde 
21/17 Statusoversikt kontrollutvalgets saker pr. juni 2017 

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, 22.05.2017 

Svein Zwygart 

Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 

Sekretariatet 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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14/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  16/00149-15 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 01.06.2017 14/17 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24.april 2017 legges fram for utvalget til formell 

godkjenning.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 24. april 2017. 

 

 

 

 

SANDNES, 26.04.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kontrollutvalget i Lund 24.04.2017 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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15/17 Orientering om Lund kommunes tertialregnskap 
pr. 1. tertial 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00341-4 

Arkivkode.  212  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 01.06.2017 15/17 

 

 

Bakgrunn  
Kontrollutvalget har en lovfestet plikt til å knytte kommentarer til kommunes årsregnskap før 

dette behandles av formannskap og kommunestyre. Det medfører at kontrollutvalget har behov for 

å følge med i regnskapet i løpet av året. Som et ledd i kontrollutvalgets tilsyn med regnskapet 

legges derfor tertialrapportene fram for utvalget til orientering.  

 

Kontrollutvalget gir ikke innstilling til kommunestyret i denne saken, men tar den til orientering. 

Eventuelle kommentarer til regnskapet fra kontrollutvalget gis i forbindelse med behandling av 

årsregnskapet. 

 

Saksutredning: 
Tertialrapporten skal behandles i formannskapet og kommunestyret før ferien. 

 

Økonomisjefen er invitert for å gi en orientering for kontrollutvalget om tertialrapporten i møtet. 
 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av regnskapet for 1. tertial 2017 til 

orientering.  

 

 

SANDNES, 10.05.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

         
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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16/17 Orientering fra administrasjonen: Bruk av 
stillingsbrøker i helsesektoren  
 
Arkivsak-dok.  16/00303-9 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 01.06.2017 16/17 

 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har i forbindelse med en sak tidligere i år ønsket en orientering fra 

administrasjonen om bruk av små stillingsbrøker i helsesektoren. 

 

Saksutredning: 
Kommunalsjef helse og omsorg vil ha en orientering for kontrollutvalget om dette i møtet. 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar kommunalsjef helse og omsorg sin gjennomgang til 

vurdering.  

 

 

 

 

SANDNES, 27.04.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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17/17 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 
UNINOR AS - utkast til prosjektmandat 
 
Arkivsak-dok.  17/00043-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 01.06.2017 17/17 

 

Bakgrunn: 
Denne selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Eigersund. Øvrige eiere inviteres nå 

til å delta i prosjektet. 

 

Saksutredning: 
Formålet med prosjektet skal være å undersøke om selskapet driver i tråd med vedtekter og 

kommunale vedtak. Det ses herunder på selskapets tjenester og økonomi. Det skal også ses på 

eiernes oppfølging av selskapet. 

 

Ut fra dette formålet har revisor foreslått å se nærmere på disse problemstillingene: 

 

 Hvordan foretas styringen av selskapet?  

 I hvilken grad oppnås målene for de ulike tiltaksordningene?  

 Hvilken effekt har selskapets drift og tjenester for eierkommunene?  

 Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?  

Selskapskontrollen omfatter både morselskapet og datterselskapet (AKS). 

 

Revisors utkast til mandat og problemstillinger er vedtatt uendret av kontrollutvalget i 

Eigersund. Dersom alle eierne deltar i prosjektet vil Lund sin andel være på 35 timer. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund vedtar å delta i selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 

UNINOR AS i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger.  

 

 

SANDNES, 22.05.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Vedlegg:  

RR Selskapskontroll 2017 - Uninor - Mandat 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.  Til sakslista 
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18/17 Administrasjonens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten "Arkiv" 
 
Arkivsak-dok.  15/00040-9 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 01.06.2017 18/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har i tråd med Forskrift om kontrollutvalg § 12 ansvar for å påse at 

kommunestyrets vedtak knyttet til forvaltningsrevisjon følges opp av administrasjonen. 

Denne rapporten ble behandlet i kommunestyret i Lund den 8. desember 2016. 

Kommunestyret vedtok da at rapporten skulle oversendes rådmannen for videre oppfølging av 

rapportens konklusjoner og anbefalinger. 

 

Saksutredning: 
Revisors konklusjoner og anbefalinger i rapporten var: 

 Vi anbefaler kommunen å sette i verk tiltak for å gjøre arkivplanen bedre kjent og 

derigjennom øke arkivbevisstheten til kommunens ansatte. 

  Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å styrke praktiseringen av rutinene for 

arkivering, slik at arkivet blir mest mulig komplett. 

 Vi anbefaler kommunen å styrke opplæringen for alle ansatte som har ansvar for arkivering 

og journalføring. Særlig med tanke på hvordan arkivering skal foregå i praksis, samt å øke 

kunnskapen om offentlighetslovens bestemmelser om gradering av dokumenter. 

 Vi vil anbefale kommunen å se nærmere på den fysiske sikringen av kommunens ar- kiv, 

både med tanke med skader, slik som brann og vann, samt risikoen for at uvedkommende 

kan få tilgang til kommunens arkiver. 

 Vi vil anbefale kommunen å vurdere og fjerne de ansattes e-post adresser fra kommunens 

hjemmeside, og derigjennom øke antall e-post som går gjennom kommunens arkivtjeneste 

(post@lund.kommune.no). På den måten kan en sikre at arkivverdig e-post blir arkivert og 

journalført på riktig måte. 

 

Før en rapport legges fram til behandling skal rådmannen alltid få anledning til å uttale seg 

om rapportens konklusjoner og anbefaler. Ved framlegging av rapporten var allerede enkelte 

av rapportens anbefalinger tatt til følge og rettet opp av administrasjonen. Det gjaldt bl.a.: 

 Tiltak for å gjøre arkivplanen bedre kjent er iverksatt. Planen er gjort tilgjengelig på kommu-

nens nettside, under fanen ”Planer” og under fanen ”Ansattportal. Adressen er: 

http://www.lund.kommune.no/arkivplanen-til-lund-kommune.5923976-381914.html. Planen 

er også søkbar i søkemotoren på hjemmesiden, og den er også publisert på kommunens 

Facebookside. Den 03.11.16 er samtlige ansatte med kommunal e-postadresse blitt gjort kjent 

med dette i egen epost fra rådmannen. 
 Ang å styrke praktiseringen av rutinene for arkivering:  

Arkivleder har vært i særmøte med alle ansatte på Nygård skole for å øke deres kompetanse på 

området. Videre vil praktisering være et tema på intern opplæringsdag 01.12.16.  

mailto:post@lund.kommune.no
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 Ang å styrke opplæringen:

Arkivleder og representant for interkommunalt arkiv (IKA) vil 01.12.16 gjennomføre opplæ-

ring for rådmannens ledergruppe og arkiv/websak ansvarlige saksbehandlere i den enkelte etat.

Andre medarbeidere som bruker Websak vil bli innkalt til opplæring i kulturhuset Lundetun

like over nyttår. Opplæringen i Lundetun vil også foregå i regi av arkivleder og IKA.

 Ang fysisk sikring av arkiver:

I rådmannens og formannskapets forslag til budsjett for 2017 er det innarbeidet forslag om

flomsikring av elva gjennom Moi sentrum. Dersom flomsikringa blir realisert, vil rådhuset

også nyte godt av effekten av flomsikring, og eventuelle problemer med vanninntrenging i

første etasje vil da sannsynligvis ikke lenger være til stede. Dette vil etter rådmannens vurde-

ring være et godt tiltak som sikrer arkivet i første etasje.

Rådmannen har i tillegg gitt kommentarer til videre oppfølging, se vedlegg. Kort oppsummert 

gis det her følgende tilbakemelding: 

 Pga sykdom har arbeidet med oppdatering av arkivplanen blitt nedprioritert. Det er nå ansatt

en 35% vikarstilling, og så snart tilstrekkelige ressurser er på plass vil videre arbeid bli

prioritert.

 Det er nå bl.a. utarbeidet retningslinjer for hvordan e-post skal arkiveres. Det jobbes også med

tilsvarende oversikter for andre områder. Opplæring av nyansatte vil bli prioritert.

 Kommunen har hatt besøk av IKA (Interkommunalt arkiv) og fått orientering om

offentlighetsloven og gradering av dokumenter. Dette har ført til en betydelig forbedring i

rutiner på dette området.

 Det pekes her på utfordringer knyttet til PNM sitt arkiv, som ikke er brann og vannsikkert. 
Dette vil bli utsatt til det ansettes ny sekretær i 2018.

 Etter interne diskusjoner har HO-etaten valgt å følge revisors anbefaling om å fjerne ansattes

e-postadresser fra kommunens hjemmeside. Øvrige etater har valgt å fortsette uten å gjøre

disse endringene.

Det er gitt fullstendig tilbakemelding fra rådmannen på kommunestyrets vedtak. I følge 

kontrollutvalgsforskrift med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen 

følger opp rapporten. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen 

skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannen sitt ansvar. 

Kontrollutvalget kan likevel gi tilbakemelding til kommunestyret dersom kontrollutvalget 

mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av forvaltnings-

revisjonsrapporten «Arkiv» til etterretning. 

Saken videresendes kommunestyret i Lund til orientering. 

SANDNES, 22.05.2017 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Vedlegg:  

Oppfølging av rapport ang. arkiv 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.  Til sakslista 
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19/17 Videre informasjon fra kommunale ledere - 
avdelingsledere 
 
Arkivsak-dok.  16/00303-10 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 01.06.2017 19/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har tidligere vedtatt at det var ønskelig med en orientering fra topplederne i 

kommunen om deres arbeids- og ansvarsområde. De kommunale topplederne har nå vært i 

kontrollutvalget og hatt slike orienteringer. Kontrollutvalget ønsker nå å vurdere videre 

samtaler med aktuelle avdelingsledere. 

 

Saksutredning: 
Aktuelle avdelingsledere i kommunen kan være: 

 Rektorer på skolene 

 Inspektører på skolene 

 Rektor kulturskolen 

 Avdelingsleder oppvekst 

 Avdelingsleder kultur 

 Leder for Lund Folkebibliotek 

 Leder for Lund Bygdemuseum og Kulturbank 

 Styrere i kommunale barnehager 

 Leder på sykehjemmet 

 Leder for hjemmetjenesten 

 Leder helsestasjon 

 Leder Lund legesenter 

 Leder NAV 

 Leder barnevernstjenesten (Eigersund?) 

 Avdelingsleder Hilde Fløtre  (Folkehelsekoordinator?) 

 Landbrukssjef  

 IKT-sjef 

 Arkivansvarlig 

 

Kontrollutvalget kan ut fra denne oversikten velge ut hvem de ønsker å ha en samtale med. 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget ønsker til framtidige møter å få orientering om arbeids- og 

ansvarsområde fra disse avdelingslederne i kommunen: 

* 
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SANDNES, 03.05.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

 

 

         
 

 

 

           Til sakslista 
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20/17 Regnskap 1. tertial 2017 - kontrollutvalgets 
budsjettområde 
 
Arkivsak-dok.  16/00098-16 

Arkivkode.  212  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 01.06.2017 20/17 

 

Bakgrunn:  
Som en konsekvens av kontrollutvalgets ansvar for å legge fram årlige budsjettforslag for kontroll 

og tilsyn, følger også ansvar for budsjettoppfølging overfor eget budsjett.  

 

Rapporten baserer seg på mottatte opplysninger fra revisors tertialrapport (vedlegg) og 

sekretariatets regnskap pr. 30.04.2017.  

 

Saksutredning:  
Gjennomsnittlig forbruk pr. 30.04. ligger på ca. 33% av budsjettet. For revisor vil det likevel variere 

i løpet av året, da noen perioder er mer arbeidsintensive enn andre. Sekretariatet fakturer et fast 

beløp i 3 terminer, og skal derfor ligge på normalforbruket i forhold til kontrollutvalgets 

budsjettforslag.  

 

Kontrollutvalgets utgifter omfatter i hovedsak møtegodtgjørelse og midler til kurs og konferanser.  

Her viser oversikt fra kommunen at forbruket er på  

 

Regnskapsoversikten viser at bortsett fra utgifter til revisjon og til medlemskap i Forum for 

kontroll og tilsyn er det ikke ført flere utgifter pr. 1. tertial. Vi vil derfor avvente regnskap for 

2. tertial i september for å få en bedre oversikt over forbruket. Det er imidlertid ingen indika-

sjoner på at det skulle bli større endringer i vedtatt budsjett. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget tar tertialregnskapet for kontroll og tilsyn 1. tertial 2017 til 

orientering. 

 

 

 

SANDNES, 15.05.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Vedlegg:  

Regnskapsoversikt 30.04.17 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Til sakslista 
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21/17 Statusoversikt kontrollutvalgets saker pr. juni 
2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00180-20 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 01.06.2017 21/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget får til hvert møte en oppdatert oversikt over status på saker kontrollutvalget 

har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor.  Den viser status på bestilte 

forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se vedlegget. 

 

Saksutredning: 
Statusoversikten er kontrollutvalgets verktøy for å kunne følge med status på bestilte saker og 

prosjekter. Under denne saken kan kontrollutvalget også ta opp spørsmål i tilknytning til 

sakene. Det blir i tillegg 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 slutt kommer en oversikt over prioriteringer bystyret har vedtatt i gjeldende 

Plan for forvaltningsrevisjon.  

Til dette møtet legges evt. bestilling av selskapskontroll i UNINOR AS og oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Arkiv» fram for kontrollutvalget. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. juni 2017 til orientering.  

 

 

 

 

SANDNES, 27.04.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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8/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 15. februar 2017. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 15. februar 
2017. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
9/17 Kontrollutvalgets uttale til Lund kommunes regnskap og årsmelding 


for 2016 
 
 


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. 


 
Møtebehandling 
Rådmann Ståle Kongsvik og økonomisjef Rut Evy Pettersen orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 


 
[Lagre]  
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10/17 Skatteregnskapet for 2016 
 
  


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. 
 


Møtebehandling 
Skatteoppkrever Gunn Tove Gursli orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar det framlagte skatteregnskapet for 2016 med 
kontrollrapport fra skatteetaten til orientering. 
 
Saken videresendes kommunestyret i Lund til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
11/17 Orientering fra administrasjonen: Kommunalsjef oppvekst og kultur 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget tar kommunalsjef oppvekst og kultur sin gjennomgang til orientering. 
 


Møtebehandling 
Kommunalsjef oppvekst og kultur Lise Moen orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunalsjef oppvekst og kultur sin gjennomgang til 
orientering 
 


[Lagre]  
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12/17 Selskapskontroll i Magma Geopark - avklaringer 
 
 


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. 


 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget satte fram nytt forslag til vedtak: 
Saken utsettes i påvente av ny tilbakemelding fra kommunestyret. 
 
Votering 
Dette forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken utsettes i påvente av ny tilbakemelding fra kommunestyret. 
 


[Lagre]  
 
 
 
13/17 Statusoversikt kontrollutvalget pr. april 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar den framlagte statusoversikten pr. april 2017 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar den framlagte statusoversikten pr. april 2017 til 
orientering. 
 


[Lagre]  
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EVENTUELT 
Neste møtedato flyttes til torsdag 1. juni kl.09.00. 


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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Olsen, Wencke Sissel


Fra: Ståle Kongsvik <staalek@lund.kommune.no>
Sendt: 18. mai 2017 10:11
Til: Olsen, Wencke Sissel
Kopi: Rut Evy Pettersen
Emne: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Arkiv" - tilbakemelding 


AppServerName: public360
DocumentID: 15/00040-10
DocumentIsArchived: -1


Viser til deres epost datert 26. april 
 
I tillegg til tilbakemelding gitt fra oss tidligere har vi følgende å tilføye til revisors anbefalinger: 
 
 


1. Vi anbefaler kommunen å sette i verk tiltak for å gjøre arkivplanen bedre kjent og derigjennom øke 
arkivbevisstheten til kommunens ansatte.  


  Vi har en arkivplan men denne må kontinuerlig oppdateres. Det er stoff i planen som er 
utdatert og må fjernes. Pga lengre sykdom har det i lengre tid vært redusert bemanning i 
resepsjon / arkiv og arbeidet med planen har av den grunn blitt noe nedprioritert. Det 
arbeides nå med å få bemanningen tilbake til normalt nivå (150%). Dette blant annet ved at 
det er lyst ut og innstilt vikar i 35 % stilling. Så snart tilstrekkelige ressurser er på plass vil 
arbeidet med planen bli prioritert.  


 . 
2. Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å styrke praktiseringen av rutinene for arkivering, slik at 


arkivet blir mest mulig komplett. 
 Svaret her er at kontinuerlig oppdatering og informasjon ut i organisasjonen er viktig. Det er 


laget ”smørbrødliste” på bla hvordan mail skal arkiveres. Det jobbes med tilsvarende lister 
over andre områder det er hensiktsmessig å sende ut slik informasjon. Opplæring av 
nyansatte i  websak og viktigheten av å arkivere vil bli prioritert.  


 
3. Vi anbefaler kommunen å styrke opplæringen for alle ansatte som har ansvar for arkivering og 


journalføring. Særlig med tanke på hvordan arkivering skal foregå i praksis, samt å øke kunnskapen
om offentlighetslovens bestemmelser om gradering av dokumenter. 


 Opplæring er gitt som skissert i tidligere tilbakemelding fra rådmannen . Det som er nytt er 
resepsjonen opprettet saker i websak. IKA (interkommunalt arkiv) har vært på besøk i 
kommunen og informert om viktigheten om offentlighetsloven og da spesielt mtp gradering 
av dokumenter. I OK etaten ble dokumentene gradert unødvendig mye. Arkivansvarlig 
melder 09.05.17 tilbake at dette er blitt mye bedre og roser OK etaten for å ha tatt 
informasjonen fra IKA til etterretning.  


 
4. Vi vil anbefale kommunen å se nærmere på den fysiske sikringen av kommunens arkiv, både med 


tanke med skader, slik som brann og vann, samt risikoen for at uvedkommende kan få tilgang til 
kommunens arkiver. 


 Kommunens arkiv i tredje etasje som brukes til mellomlagring (10 års rullering) er à jour. Det 
samme er bomberommet i første etasje. Dette rommet er brann og vann sikkert. Kommunen 
bruker også fjernarkivet hos IKA. Utfordringen er arkivet hos PNM. PNM (oppbevarer) har 
arkivet sitt over kontoret til PNM sjef John Skåland. Dette rommet er ikke brann og vann 
sikkert, noe som er beklagelig. Etter planen skal det ansettes ny sekretær ved PNM etaten 
var/sommer 2018. Ajourhold av PNMs arkiv vil bli en prioritert oppgave for den nye 
sekretæren.   
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5. Vi vil anbefale kommunen å vurdere og fjerne de ansattes e-post adresser fra kommunens 
hjemmeside, og derigjennom øke antall e-post som går gjennom kommunens arkivtjeneste 
(post@lund.kommune.no). På den måten kan en sikre at arkivverdig e-post blir arkivert og 
journalført på riktig måte. 


 Dette har vært grundig diskutert i rådmannens ledergruppe, og det er ulike oppfatninger i 
gruppa hva som er mest hensiktsmessig. I HO etaten er det nå gjennomført endring i tråd 
med revisors anbefaling ved at kun kommunalsjef HO sin epost adresse er publisert på 
kommunens hjemmeside. For de andre etatene har en, etter en vurdering, valgt å fortsette 
uten å gjøre endringer.  


 
 
Mvh 
Ståle Kongsvik 
Rådmann Lund kommune 
Tlf 51 40 47 02 / 48 99 70 31 
 
 
(Websak 16/81) 
 


Fra: Wencke.Sissel.Olsen@sandnes.kommune.no [mailto:Wencke.Sissel.Olsen@sandnes.kommune.no]  
Sendt: 26. april 2017 11:31 
Til: Ståle Kongsvik 
Kopi: Marit Bakaas Øverland 
Emne: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Arkiv" 
 
Til Lund kommune v/rådmannen 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 12 har kontrollutvalget ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak knyttet til 
gjennomført forvaltningsrevisjon følges opp. 
 
Rapporten ble behandlet av kommunestyret i Lund 08.12.16, der det ble fattet vedtak knyttet til at rapporten skulle oversendes 
rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Rådmannen skal gi tilbakemelding til 
kontrollutvalget om hvordan disse er fulgt opp ca. 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.  


 Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne rapporten på sitt neste møte, som er torsdag den 1. juni.  
 
Rapportens konklusjoner og anbefalinger var: 


 Vi anbefaler kommunen å sette i verk tiltak for å gjøre arkivplanen bedre kjent og 


derigjennom øke arkivbevisstheten til kommunens ansatte. 


 Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å styrke praktiseringen av rutinene for arkivering, slik at arkivet 


blir mest mulig komplett. 


 Vi anbefaler kommunen å styrke opplæringen for alle ansatte som har ansvar for arki‐ vering og journalføring. 


Særlig med tanke på hvordan arkivering skal foregå i praksis, samt å øke kunnskapen om offentlighetslovens 


bestemmelser om gradering av doku‐ menter. 


 Vi vil anbefale kommunen å se nærmere på den fysiske sikringen av kommunens ar‐ kiv, både med tanke med 


skader, slik som brann og vann, samt risikoen for at uved‐ kommende kan få tilgang til kommunens arkiver. 


 Vi vil anbefale kommunen å vurdere og fjerne de ansattes e‐post adresser fra kommu‐ nens hjemmeside, og 


derigjennom øke antall e‐post som går gjennom kommunens ar‐ kivtjeneste (post@lund.kommune.no). På 


den måten kan en sikre at arkivverdig e‐post blir arkivert og journalført på riktig måte. 


 
Selv om rådmannen har gitt tilbakemelding til selve rapporten om at deler av det som ble påpekt allerede var 
iverksatt når rapporten ble lagt fram til behandling, er det greit om det kan gis en samlet tilbakemelding på revisors 
anbefalinger. 
 
Tilbakemelding må være oss i hende innen mandag 22. mai. 
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Vennlig hilsen 
Wencke S. Olsen 
daglig leder 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
Tlf. 51 33 65 92/98806776 
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Kontrollutvalget i Lund 
         


 


Arkivkode : 217 


Saksnr. : 13/00046 


Vedlegg: Statusoversikt pr. juni 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 








Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn - Lund kommune


Kommunens Selskapenes Kontrollutv.


Tjeneste Art regnskap egne regnsk. årsbudsjett  % forbruk


1100 1081 Møtegodtgjørelse folkevalgte 60 000


1100 Tapt arbeidsfortjeneste 0


1100 1099 Arbeidsgiveravgift 9 000


1100 1115 Matvarer 0


1100 1140 Annonser/reklame 0


1100 1143 Bevertning/representasjon 2000 0


1100 1150 Kurs og opplæring 20 000


1100 1160 Utgifter og godtgj. Reiser, diett, bil m 3 000


1100 1170 Transportutgifter/drift egne transp.m. 5 000


1100 1185 Avgifter, gebyrer, kontingenter 1 400 3 000


Kontrollutvalgets driftstutgifter 3 400 100 000


1100 1375 Til IKS 


Sekretariat 38 000 115000


Rogaland Revisjon 92746 369 000


Kjøp av tjenester 0


Utgifter til kjøp av tjenester 92 746 484 000


1100 1429 Merverdiavgift utenfor mva.loven - drift


Samlede utgifter


1100 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk


Sum budsjett/regnskap 96 146 584 000 16,5 %
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Oppdrag: 


Eierkommunene i Uninor AS 
Utarbeidet dato/sign.: 


28.02.17/RES 
År: 


2017 


Enhet: 


Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


28.02.2017/BEM 
Side:  


1 av 6 


Sak:  


Mandat 


Bakgrunn 
Fra 1. juli 2004 er kommunene blitt pålagt å utføre selskapskontroll av egne selskaper jf. kommuneloven § 


77.5. Bestillerfunksjonen er i loven lagt til kontrollutvalget i kommunene. Ifølge regelverket består selskaps-


kontrollen av to elementer: obligatorisk eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon som er valgfri. Dette manda-


tet tar for seg begge deler.  


 


Kontrollutvalget i Eigersund kommune har bedt om et mandat vedrørende Uninor AS. Selskapskontroll av 


Uninor AS er et av de prioriterte selskapene i deres plan for selskapskontroll. Uninor AS eies av kommunene 


Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal. Spørsmålet om selskapskontroll tas opp med kontrollutvalgene i alle 


eierkommunene med sikte på en samordnet gjennomgang. 


 


Uninor 


Uninor er en arbeidsmarkedsbedrift. Uninor AS skal sørge for varig tilrettelagt arbeid for de av kommunenes 


innbyggere som har behov for dette. Uninor AS har et datterselskap: Arbeidskompetanse og Service AS (AKS). 


Dette selskapet er heleid av Uninor AS. Datterselskapets formål er arbeidstrening for det ordinære arbeids-


markedet. Til sammen utgjør de to selskapene konsernet Uninor. Vi har tatt med selskapenes vedtektsfestede 


formål i vedlegg. 


 


Uninor-konsernet har avdelinger både i Eigersund, Bjerkreim og Sokndal og omsetter årlig varer og tjenester 


for rundt 60 millioner kroner. Sammen med datterselskapet engasjerer og kvalifiserer de rundt 200 personer 


med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Arbeidsområdene omfatter mekanisk produksjon, trevare, mon-


tering og pakking samt ulike serviceoppdrag for kommuner, bedrifter og private. 


 


Regnskapsresultatene for virksomheten har vært blandet og til dels negative de siste årene. For 2016 var det 


imidlertid en klar fremgang i de økonomiske resultatene. Det vises til vedlegg for perioden 2011-2016. 


 


Utfordringer/risikoer for attførings- og arbeidsmarkedsbedrifter (AMB bedrifter) 


AMB bedrifter er inne i en betydelig omstilling. Det skal sentralt utredes nærmere hvor de ulike tiltakene skal 


plasseres og finansieres. Ordningen med avtaler om levering fra forhåndsgodkjente virksomheter for avklaring- 


og oppfølgingstiltak er fra 2015 omfattet av anbudskonkurranser etter lovreglene om offentlige anskaffelser. 


Dette ble inntatt som endringer i tiltaksforskriften1 og skyldes vedtatte endringer i statsstøttereglene fra 


EØS/ESA. Flere bedrifter har tapt anbud som følge av endringene. Eierne og selskapet må derfor omstille virk-


somheten til en situasjon der oppdragene er betydelig mer konkurranseutsatt og risikoeksponert. Økonomiske 


nedgangstider i distriktet forsterker dette bildet. Ordningen med varig tilrettelagt arbeid er som før unntatt 


lovreglene for offentlige anskaffelser ved sin levering av varer og tjenester. 


                                                 
1 Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften). 
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Driftstilskuddet fra NAV til datterselskapet (attføringen) kan muligens være ulovlig støtte. Attføringsdelen kan 


ikke lenger tildeles oppdrag direkte fra virksomheter underlagt lovreglene om offentlige anskaffelser, men må 


ut på anbud (iht. EØS/ESA). Anslagsvis 60 % av driftsinntektene til datterselskapet er driftstilskudd fra NAV. 


 


Formål 
Formålet med selskapskontrollen er undersøke om selskapet driver i tråd med vedtekter og kommunale ved-


tak. Det ses herunder på selskapets tjenester og økonomi. Det ses også på eiernes oppfølging av selskapet. 


 


Problemstillinger 
Med bakgrunn i formålet med kontrollen, er det formulert følgende problemstillinger: 


 Hvordan foretas styringen av selskapet?  


 I hvilken grad oppnås målene for de ulike tiltaksordningene? 


 Hvilken effekt har selskapets drift og tjenester for eierkommunene? 


 Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 


 


Selskapskontrollen omfatter både morselskapet og datterselskapet. Uninor har oppdelt virksomheten i to sel-


skaper for å oppnå et funksjonelt og regnskapsmessig skille mellom det varige arbeidsmarkedstilbudet og att-


føringstilbudet. Dette betyr at vi må inn i aktiviteten i begge selskapene. Eieroppfølgingen av morselskapet og 


Uninor som helhet skal utøves av eierkommunene, mens styret i morselskapet har den nærmere eieroppføl-


gingen av datterselskapet.  


 


Vi foreslår at hovedfokuset i selskapskontrollen blir på selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon) etter-


som eierskapskontrollen blir kontrollert samlet i rapporter om kommunenes eierskapsforvaltning. Vi hadde en 


selskapskontroll av Uninor AS i 2010. Det er gått en del år siden dette, men vi velger likevel å se noe på anbe-


falinger fra den gang. Vi har tatt med anbefalingene til selskapet i vedlegg. 


 


Kontrollkriterier 
Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bruker for å vurdere funne-


ne i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det re-


viderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak.  


 


Ved denne selskapskontrollen tas det utgangspunkt i følgende kilder:  


 Lovregler om aksjeselskaper 


 Lovregler om arbeidsmarkedstiltak 


 Lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet  


 Forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven 
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 Aksjelovens kapittel 4 om Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv.  


 Kommunale vedtak om Uninor  


 Vedtekter for Uninor 


 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 


 


Metodevalg 
Metodisk vil vi benytte intervjuer, dokumentgranskning og analyser. Vi innhenter også egenerklæringer fra 


styret og eierrepresentantene. Dette gjelder både Uninor AS og AKS. Det er i dag ikke gjennomgående styre- 


og ledelsessammensetning i mor- og datterselskap. Vi ser ellers på Uninor AS sin eieroppfølging av AKS og på 


samhandlingen mellom de to selskapene. Med selskapet nedenfor mener vi hele konsernet. 


 


Selskapets strategier og tiltaksarbeid står sentralt. Herunder ligger også føringer fra eierkommunene, kravspe-


sifikasjoner fra NAV, kvalitetssikringssystemer for tjenestene og eventuelle sammenligninger med andre ar-


beidsmarkedsbedrifter (benchmarking). En stor del av selskapets inntekter kommer fra driftstilskudd. Eierkom-


munene gir driftstilskudd til varig tilrettelagt arbeid, mens NAV gir driftstilskudd til alle tiltaksordningene. 


 


Under føringer fra eierkommunene ligger også analyser av drift og relevante forhold mot eierkommunenes 
behov for arbeidsmarkedstjenester og i hvilken grad selskapet tilfredsstiller kommunenes behov.  
 


Det tas med en oversikt over de forskjellige tiltaksordninger som benyttes av selskapet. Det ble ved ny tiltaks-


forskrift fra 2016 foretatt en del endringer og forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak. Dette gjelder 


bl.a. sammenslåing av tiltaksordninger.  


 


Vi ser videre på selskapets økonomistyring og økonomiske utvikling for de 6 siste årene. Vi ser også noe på 


hvordan selskapet håndterer offentlige anskaffelser, offentlighet, etikk, arbeidsmiljø og miljøvern. Utford-


ringer/risikoer for konsernet som AMB bedrift vil bli omtalt.  


 


KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll omfatter mange forhold. En god del av KS sine 


anbefalinger går på styret i selskapene. Anbefalingene nr. 9-17 gjelder «bare» styret. Anbefalingene omtaler 


bl.a. styrets habilitet og kompetanse - og bruk av valgkomiteer. 


 


Føringer fra eierkommunene vil fremkomme av deres eierskapsmeldinger. Dette gjelder både eierne selv og 


selskapet. Føringer som gjelder selskapet vil ellers fremkomme av kommunale vedtak. Kommunene har ikke 


utarbeidet et felles dokument om eierstrategi overfor Uninor. 
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Omfang 
Selskapskontrollen vil bli gjennomført under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 


Bernt Mæland og revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad. Samlet tidsanslag til planlegging, kartlegging, analyser 


og rapportering er 250 timer. Dette blir fordelt iht. eierandeler for de kommunene som deltar i kontrollen. Det 


legges 10 timer i «bunn», pluss timer etter eierandel. Det vises til vedlegg med kommunenes eierandeler i 


Uninor AS, samt forslag til timefordeling i prosjektet. 
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Vedlegg 
 
1. Selskapene sine formål 
Vedtektsfestet formål iht. Brønnøysundregistrene 


 


Uninor AS 


Å utvikle mennesker og arbeidskraft. Dette skjer i tett samarbeid med ordinære virksomheter, datterselskapet 


Arbeidskompetanse og Service AS samt andre tiltaksarrangører. Selskapet tilbyr arbeidstrening og varig tilret-


telagte arbeidsplasser. For personer som ikke er kvalifisert for det åpne arbeidsmarked, tilbyr bedriften varig 


tilrettelagte arbeidsplasser. 


 


Arbeidskompetanse og Service AS (AKS) 


Selskapet jobber aktivt med avklaring, utleie og formidling av arbeidssøkere, med et individuelt fokus rettet 


mot ressurser, kvalifisering og løsninger i arbeidslivet. Dette skjer i tett samarbeid med ordinære virksomheter, 


morselskapet Uninor AS, samt andre tiltaksarrangører. Selskapet er i tillegg tilbyder av kurs og tjenester innen 


arbeids- og inkluderingsområdet. 


 


 


2. Uninor (driften og egenkapital 2011-2016)2 
Tallene for 2011-2015 er tatt fra Proff.no - Tallene for 2016 er fått fra Uninor - Beløp i tusen kr 


 


Uninor AS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Driftsinntekter 49 367 49 545 47 411 51 083 51 086 45 658 


Driftsresultat 424 -648 -629 1 549 -924 2 858 


Årsresultat 177 -797 -1 503 1 200 -1 100 3 502 


Egenkapital 3 418 2 621 592 6 593 5 493 8 995 


       


AKS (heleid datter) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Driftsinntekter 11 678 12 203 12 565 12 436 12 816 14 115 


Driftsresultat 694 472 -50 280 338 1 151 


Årsresultat 749 519 -22 300 372 1 171 


Egenkapital 4 884 5 402 5 380 5 681 1 053 2 224 
 
Uninor AS fikk i 2014 tilført 4,9 mill kr som ny egenkapital. AKS avsatte 5 mill kr som konsernbidrag i 2015. Uninor AS sitt driftsresultat 
for 2016 er det klart beste i perioden. Inntektene i 2016 gikk en del ned, men kostnadene gikk ned dobbelt så mye som inntektene. 
 


 


                                                 
2 Tallene for 2016 er reviderte tall, men de er ikke styrebehandlet pr. dato. Styrebehandling skjer 06.03.2017. 
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3. Selskapskontroll av Uninor AS i 2010 (anbefalinger) 
Vi hadde en selskapskontroll av Uninor AS i 2010. På den tiden hadde selskapet også en del private eiere (totalt 
19 %), men hvor vi fikk avtale med disse om innsyn på vegne av eierkommunene. De private eierne ble ikke 
lenge etter utløst i forbindelse med at eierkommunene gikk inn med ansvarlige eierlån på 4,8 millioner kroner 
(omgjort til egenkapital i 2014). 
 
Vi hadde anbefalinger til selskapet som gikk på en forsterking av økonomifunksjonen/økonomistyringen, klar-
gjøring av ev. habilitetsproblemer ved gjennomgående styre- og ledelsessammensetning i mor- og dattersel-
skap, samt å praktisere lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet så langt som mulig. Offentlige an-
skaffelser gjelder her selskapets kjøp av varer og tjenester.  
 
I hvilken grad attførings- og arbeidsmarkedsbedrifter er omfattet av lovregler om offentlighet og offentlige 
anskaffelser har vært diskutert/uklart i flere år. Det må tas en konkret vurdering ut fra lovreglene i det enkelte 
tilfelle. KOFA har ved en del klagesaker kommet til at slike virksomheter er utenfor lovregler om offentlige 
anskaffelser ved sine kjøp (KOFA 2007 Helgeland Industrier og KOFA 2014 Kvaleberg Industrier). 
 
Vi anbefalte videre selskapet å foreta risikovurderinger av marked og produksjon ved de ulike produkttyper og 
å vurdere en lengre leieperiode ev. kjøp av de leide lokalene på Lindøysenteret for derigjennom øke avskriv-
ningstiden for investeringene. 
 
I selskapskontrollen var pensjonsavtalen med den tidligere daglig leder et sentralt tema. Pensjonsavtalen var 
ikke formelt behandlet av styret i møte slik som lovreglene krever. Vi anbefalte selskapet her at alle avtaler 
om lønn og godtgjørelse til daglig leder bør fastsettes i styret.  
 
Vi hadde også anbefalinger til eierne. Disse anbefalingene gjaldt hovedsakelig kommunenes samlede eiers-
kapsforvaltning (dvs. for alle selskapene til kommunen). Slike forhold tas nå opp ved såkalte eierskapsforvalt-
ningsprosjekter. Alle «våre» kommuner har nylig hatt/vil snart ha eierskapsforvaltningsprosjekter. 
 
 


4. Kommunenes eierandeler i Uninor AS 
Med vår timefordeling på kommunene 


 


Eierkommune Eierbrøk Faste timer Variable timer Totalt timer 


Eigersund 63,750 % 10 134 144 


Bjerkreim 12,460 % 10 26 36 


Lund 11,900 % 10 25 35 


Sokndal 11,900 % 10 25 35 


 100,010 % 40 210 250 
 
Eierandelene gjelder også datterselskapet da dette er heleid av morselskapet 


 
 





