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Kontrollutvalget i Lund kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Møterom PNM-avdelingen   OBS! 
Dato: 05.09.2017                           MERK: Ny møtedato 
Tidspunkt: Kl. 9.00 
Møtenr: 4-2017 

 

Til behandling: 
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24/17 Budsjettforslag 2018 - kontroll og tilsyn 

25/17 Utvelging av prosjekt for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2018 
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29/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 

  
 

 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.98806776 eller på e-post til 

postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi 

melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. 

Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/vara-

medlemmer. 

 

 

 

 

Moi, 29.08.2017 

 

Svein Zwygart 

Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 

 Sekretariatet 

 

  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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22/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  16/00149-17 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 05.09.2017 22/17 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 1. juni 2017 legges fram til formell godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møte den 1. juni 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 23.06.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteprotokoll 01.06.17 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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23/17 Orientering fra administrasjonen: IKT-sjefen 
 
Arkivsak-dok.  16/00303-14 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 05.09.2017 23/17 

 

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 vedtok derfor på forrige møte at 

det var aktuelt med samtaler med enkelte av avdelingslederne. 

 

Saksutredning: 
Sekretariatet har denne gangen invitert IKT-sjefen for å ha en orientering for kontrollutvalget. 

Grovt sett er han bedt om å orientere om det samme som øvrige ledere, dvs: 
 

 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 Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor 

området de siste årene.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen fra IKT-sjefen til orientering. 

 

 

 

SANDNES, 14.08.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

         

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Til sakslista 
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24/17 Budsjettforslag 2018 - kontroll og tilsyn 
 
Arkivsak-dok.  16/00096-4 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 05.09.2017 24/17 

 

Bakgrunn:  
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18 pålegger kontrollutvalget å 

utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets 

budsjettvedtak skal i henhold til forskriften legges fram for kommunestyret i forbindelse med at 

kommunens samlede budsjett skal vedtas. Budsjettforslaget kan ikke endres av den reviderte part, 

dvs. administrasjonen eller andre politiske organer enn kommunestyret. Formannskapet kan likevel 

i forbindelse med budsjettinnstillingen fremme forslag til kommunestyret om endringer, se likevel 

nedenfor når det gjelder selskapene.  

 

Saksutredning:  
Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalgets arbeid. Lov og forskrift 

pålegger kommunen å ha et kontrollutvalg, en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig 

sekretariat. Budsjettforslaget omfatter derfor kun lovpålagte oppgaver.  

 

Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovedpunkter: utgifter til kontrollutvalgets arbeid (godtgjørelse, 

kurs- og reiseutgifter m.m.) samt kjøp av tjenester knyttet til revisjon og kontrollutvalgets 

administrasjon.  

 

Forslag til budsjett for 2018 er satt opp i forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2017 og 

årsregnskapet for 2016.  

 

Kontrollutvalgets utgifter  
Kontrollutvalgets utgifter består av møtegodtgjørelse til kontrollutvalgets medlemmer, utgifter til 

kjøring/ transport, kurs m.m. Utvalgets medlemskap i FKT hører også med her, dette er en 

kontingent som påløper årlig så lenge kommunen er medlem. Sekretariatet har mottatt melding fra 

Lund kommune om endringer i godtgjørelser el.l. som tilsier en samlet utgift for 2018 på ca. 40.000 

kr. forutsatt 5 møter.  

 

Revisors budsjettforslag:  
Kommunen er medeier i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS. Sekretariatet har 

mottatt forslag til budsjett fra revisor. Revisors budsjett omfatter i grove trekk utgifter til vanlig 

regnskapsrevisjon, attestasjoner, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i tråd med planer vedtatt 

av kommunestyret, samt oppmøte i kontrollutvalget. Budsjettforslaget i et IKS fastsettes av 

representantskapet, og vil bli behandlet her i løpet av høsten. Når budsjettet er vedtatt i 

representantskapet, er det bindende for kommunen. 

 

Revisor opplyser at budsjettet fra tidligere år er videreført og vedtatt som et rammebudsjett. 

Timeprisen øker med kr 50,-  + mva. Styret behandler saken 30.8.2017 mens representant-

skapet behandler saken 17.10.2017. 
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Kontrollutvalgets administrasjon:  
Lund kommune er medlem i det interkommunale § 27-samarbeidet Rogaland Kontroll-

utvalgssekretariat, og kjøper kontrollutvalget administrasjonstjenester herfra. Sekretariatet sitt 

budsjett med fordeling av grunnbeløp til kommunene ble godkjent av styret den 25. august 2017. 

Budsjettet i § 27-samarbeider som er egne rettssubjekter fastsettes av styret i samarbeidet og følger 

de samme regler som for interkommunale selskaper, se ovenfor. 

 

Sekretariatet driver etter selvkostprinsippet. Evt. overskudd samles opp og fordeles på 

samarbeidskommunene annet hvert år. Siste utbetaling var i 2017, der kommunen fikk refundert 

22.750 kr. av daværende bruttobudsjett på 110.000 kr. Sekretariatet har i år økt budsjettet litt mer 

enn vanlig, da vi har måttet investere i nye nettsider og endringer på sak-/arkivløsningen vår. 

Samlet økning er likevel kun på 7.000 kr. for Lund. 
 

 

Kommentar til samlet budsjettforslag  
Det foreslås et samlet budsjett på kr. 601.000,- eks. mva. for kontroll og tilsyn for 2018. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 på 

kr. 601.000,- ekskl. mva. 

 

 

 

 

 

SANDNES, 28.08.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Budsjettforslag 2018 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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25/17 Utvelging av prosjekt for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon i 2018 
 
Arkivsak-dok.  16/00093-5 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 05.09.2017 25/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget velger hver høst ut hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal 

gjennomføres i det påfølgende budsjettåret..  

 

Saksutredning: 
Kontrollutvalget vil for 2018 i utgangspunktet ha et budsjett som tilsier at det kan 

gjennomføres ett prosjekt årlig. Av økonomiske grunner er imidlertid to prosjekter utsatt til 

2018, det gjelder både innkjøp og eierskapsforvaltning. Det innebærer at dette vil forskyve 

seg framover, og at prosjekt for levering i 2018 dermed må påregnes fullført i 2019 av 

budsjettmessige årsaker.  

 

Vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon har listet opp disse prioriterte prosjektene: 

 Innkjøp – er bestilt for 2017, vil bli levert i 2018.  

 Kommunereformen – kvalitet på tjenester 

 Krisehåndtering/beredskap 

 Spesialundervisning/styrket barnehagetilbud (gjennomføres delvis ved deltagelse i 

inerkommunalt prosjekt knyttet til PPT) 

 Dalane Barnevern 

Er gjennomgått av Eigersund i 2015, kontrollutvalget vurderer derfor ny gjennomgang sammen 

med alle involverte kommuner mot slutten av perioden. Prosjektet må i hht. Kommunelovens 

bestemmelser bestilles av vertskommunen, som i dette tilfellet er Eigersund. 1 

 

I tillegg vil kontrollutvalget i løpet av perioden kunne vurdere prosjekter blant disse foreløpig  

uprioriterte prosjektene (alfabetisk): 
 Arbeidsledighet blant ungdom 

 Bruk av flyktningemidler 

 Pensjon 

 Psykiske helsetjenester 

Kontrollutvalget er delegert myndighet til å fravike/revidere plan for forvaltningsrevisjon 

dersom det er ønskelig, dvs. at skulle det være andre prosjekter enn de som er prioritert i 

planen som er mer aktuelle, vil det være mulig å fravike planen. 

 

Kontrollutvalget velger selv om de vil gi innspill til revisor knyttet til mulige 

problemstillinger nå, eller om man vil vente til revisors utkast til prosjektmandat foreligger på 

neste møte, og da ta stilling til om det skal foretas endringer i dette forslaget.  

                                                 
1 Kommunelovens § 28-1 j. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet …………. til neste møte. 

Prosjektet gjennomføres for resterende midler i 2018 og forventes levert i 2019. 

 

 

 

 

SANDNES, 23.06.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Mottatte innspill til ny Plan for forvaltningsrevisjon i Lund 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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26/17 Møteplan for 2018 
 
Arkivsak-dok.  16/00089-22 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 05.09.2017 26/17 

 

Bakgrunn  
Med utgangspunkt i møteplan for 2017 har sekretariatet laget et forslag til møteplan for 2017. 

Normalt har kontrollutvalget 4 – 5 møter i året.  

 

Saksutredning  
I forslaget til møteplan for 2018 er det satt opp 5 møtedatoer. Oppsatt møte i juni kan avlyses om 

det er få saker. Det vil også være mulig å ha ekstra møter om det er behov for det.  

 

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

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

om årsregnskapet før de innstiller til kommunestyret. Tidspunktet for behandling av årsregnskapet 

vil variere noe hvert år pga påsken. I 2018 er påsken i mars, så i møteplanen har vi foreløpig satt 

dette møtet til 11. april. Dette kan bli endret når kommunens møteplan er vedtatt. Vi vil da gi beskjed 

om dette så snart vi er kjent med møtedatoene.  

 

Møtedag er onsdag, og møtetidspunkt er kl. 09.00. Møtedatoer og dager skal tilpasses 16 andre 

utvalg, slik at det kan være vanskelig å endre på denne. Dersom utvalget likevel foretrekker en 

annen dag, vil vi strekke oss så langt vi kan for å få dette til. 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund vedtar følgende møteplan for 2018: 

 

Dag Dato Tidspunkt Kommentar 

Onsdag  21.02.2018 09:00  

Onsdag 11.04.2018 09:00 Kan bli endret 

Onsdag 06.06.2018 09:00 Går ut om få saker 

Onsdag 05.09.2018 09:00  

Onsdag 28.11.2018 09:00  

 

 

SANDNES, 23.06.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Til sakslista 
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27/17 Regnskap for kontroll og tilsyn pr. 31.07.17 
 
Arkivsak-dok.  16/00098-19 

Arkivkode.  212  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 05.09.2017 27/17 

 

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

og tilsyn (egen sak) følger også ansvar for budsjettoppfølging overfor budsjettet.  

 

Rapporten baserer seg på mottatte opplysninger fra Lund kommune pr. 31.07.17, revisors tertial-

rapport pr. 31.07.17 og sekretariatets regnskap pr. 31.07.2017.  

 

Saksutredning:  
Kommunen rapporter tertialvis, og 2. tertial er pr. 31.08. Revisor rapporterer imidlertid alltid i 

forbindelse med oversending av budsjettforslaget for kommende år, som er pr. 31.07. 

Regnskapsoversikten er derfor satt opp pr. denne datoen. Gjennomsnittlig forbruk pr. 31.07. ligger 

på ca. 58% 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.  

 

På dette tidspunktet vil oversikten fra selskapene (revisor og sekretariat) gi det riktigste bildet av 

forbruket innenfor dette området, da dette viser faktisk forbruk i perioden.  

 

Samlet oversikt fra kommunen viser at det til nå er forbrukt godt 46% av vedtatt budsjett, noe 

som er under gjennomsnittstallet. Det er foreløpig ingen tegn på at kontrollutvalgets budsjett 

for 2017 skulle bli overskredet.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar regnskapsoversikten pr. 31.07.17 til orientering. 

 

 

SANDNES, 28.08.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Regnskapsoversikt 31.07.17 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Til sakslista 
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28/17 Statusoversikt bestilte prosjekter og kontroller - 
september 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00180-22 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 05.09.2017 28/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget får til hvert møte en oppdatert oversikt over status på saker, prosjekter m.m. 

som kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor.  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.  

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikt pr. august 2017 til orientering.  

 

 

 

 

SANDNES, 23.06.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 

  



 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 11 

29/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for 
revisjonsåret 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00087-6 

Arkivkode.  026  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 05.09.2017 29/17 

 

Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg § 4 pålegger kontrollutvalget å føre det løpende tilsyn og kontroll 

med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Dette tilsynet omfatter bl.a. å 

se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal bl.a. holde seg 

løpende orientert om revisjonsarbeidet og se til at dette foregår samsvar med lover og 

forskrifter. 

 

Saksutredning: 
Revisor er i henhold til forskrift om revisjon § 4 pålagt å planlegge, gjennomføre og rapportere 

revisjonen slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. Som et ledd i 

kontrollutvalgets tilsyn, vil revisor orientere kontrollutvalget om sin planlegging av det arbeidet 

som skal utføres i regnskapsåret 2017. Deler av orienteringen kan bli holdt for lukkede dører, 

jfr. offentleglovas § 24.  

 

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 15 pålegger også oppdragsansvarlig 

revisor årlig og ellers ved behov å avgi en skriftlig vurdering av sin uavhengighet for 

kontrollutvalget. Ifølge kommunelovens § 79 skal den som foretar revisjon for en kommune 

ikke ta oppdrag for kommunen dersom revisor eller revisors nærstående har en slik 

tilknytning til kommunen at den kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. I tillegg 

sier §§ 13 og 14 i forskriften hvilke krav som stilles til revisor for å være uavhengig, og 

hvilke avgrensninger som finnes for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget. Se 

vedlegg for revisors uavhengighetserklæring.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar revisors gjennomgang av revisjonsstrategien for 2017 til 

orientering. 

 

SANDNES, 26.06.2017 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

Vedlegg: 

 

Revisors uavhengighetserklæring.  

         

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Til sakslista 
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Arkivkode : 217 


Saksnr. : 13/00046 


Vedlegg: Statusoversikt pr. september 2017 


 


Vedtatte prosjekter under arbeid: 


Forvaltningsrevisjons- 


prosjekter 


Vedtatt 


igangsatt 


Estimert 


timeforbruk 


Status Forventet 


ferdigstilt 


Dalane PPT 15.02.17 50 t Under arbeid Neste møte 


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 


       


 


 


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 


Arkiv- og dokument-
behandling 


11.11.15 15.11.16 08.12.16 01.01.17 Ferdig-
behandlet 


 


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 
 


Møtenr.: 


3-17 


Møtedato: 


01.06.2017 


Utvalgssaksnr.: 


14/17 - 21/17 


Disse møtte: 
Svein Zwygart, leder 
Sonja Surdal 
Karl Andreas Moen 


Forfall / varamedlemmer: 
Jeanette Kjørmo hadde meldt forfall. 
Varamedlem ble ikke innkalt pga seint meldt 
forfall. 
Karsten Moi møtte ikke. 


Andre tilstede: 
Kommunalsjef helse og omsorg Trond Skjæveland, Lund kommune 
Økonomisjef Rut Evy Pettersend, Lund kommune 
Oppdragsansvarlig revisor Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S: Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
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5 


21/17 16/00180-20 Statusoversikt kontrollutvalgets saker pr. juni 2017 5 
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Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
14/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 24. april 2017. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 24. april 
2017. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
15/17 Orientering om Lund kommunes tertialregnskap pr. 1. tertial 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av regnskapet for 1. tertial 2017 til 
orientering.  
 


Møtebehandling 
Økonomisjef Rut Evy Pettersen orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av regnskapet for 1. tertial 
2017 til orientering.  
 


[Lagre]  
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16/17 Orientering fra administrasjonen: Bruk av stillingsbrøker i 


helsesektoren  
 
 


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


Møtebehandling 
Kommunalsjef helse og omsorg Trond Skjæveland orienterte. 
Kontrollutvalget ba om at ordet «vurdering» byttes ut med «orientering». 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne endringen. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar kommunalsjef helse og omsorg sin 
gjennomgang til orientering.  
 


[Lagre]  
 
 
 
 
17/17 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i UNINOR AS - utkast til 


prosjektmandat 
 
 


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.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund vedtar å delta i selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon i UNINOR AS i tråd med det utkastet til 
prosjektmandat som foreligger.  
 


[Lagre]  
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18/17 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 


"Arkiv" 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av forvaltnings-
revisjonsrapporten «Arkiv» til etterretning. 
 
Saken videresendes kommunestyret i Lund til orientering.  


 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
forvaltnings-revisjonsrapporten «Arkiv» til etterretning. 
 
Saken videresendes kommunestyret i Lund til orientering.  
 


[Lagre]  
 
 
 
 
19/17 Videre informasjon fra kommunale ledere - avdelingsledere 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget ønsker til framtidige møter å få orientering om arbeids- og 
ansvarsområde fra disse avdelingslederne i kommunen: 


* 
* 


 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget foreslo å invitere disse avdelingslederne for å orientere 
framover: 


 IKT-sjef 


 Landbrukssjef 


 Leder helsestasjon 


 Rektorer på skolene vurderes til neste år 


 Leder for Lund Bygdemuseum og kulturbank vurderes neste år. 
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Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse priorterte 
orienteringene 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget ønsker til framtidige møter å få orientering om arbeids- og 
ansvarsområde fra disse avdelingslederne i kommunen: 


 IKT-sjef 


 Landbrukssjef 


 Leder helsestasjon 


 Rektorer på skolene vurderes til neste år 


 Leder for Lund bygdemuseum og kulturbank vurderes neste år 
 


 
[Lagre]  
 
 
 
 
20/17 Regnskap 1. tertial 2017 - kontrollutvalgets budsjettområde 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget tar tertialregnskapet for kontroll og tilsyn 1. tertial 2017 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig v 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget tar tertialregnskapet for kontroll og tilsyn 1. tertial 2017 til 
orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
21/17 Statusoversikt kontrollutvalgets saker pr. juni 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. juni 2017 til orientering.  
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. juni 2017 til orientering.  
 


[Lagre]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTUELT 
Møte 30.08.17 flyttes til 6. september 2017. 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
Leder av kontrollutvalget 
        Sekretær for kontrollutvalget 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
 








Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn - Lund kommune


Pr. 31.07.2017


Kommunens Selskapenes Kontrollutv.


Tjeneste Art regnskap egne regnsk. årsbudsjett  % forbruk


1100 1081 Møtegodtgjørelse folkevalgte 27 310                      60 000


1100 Tapt arbeidsfortjeneste 0


1100 1099 Arbeidsgiveravgift 3 851                        9 000


1100 1115 Matvarer 0


1100 1140 Annonser/reklame 0


1100 1143 Bevertning/representasjon/kontormatr 2 000                        0


1100 1150 Kurs og opplæring 7 750                        20 000


1100 1160 Utgifter og godtgj. Reiser, diett, bil m 1 505                        3 000


1100 1170 Transportutgifter/drift egne transp.m. 4 314                        5 000


1100 1185 Avgifter, gebyrer, kontingenter 1 400                        3 000


Kontrollutvalgets driftstutgifter 48 130                      100 000


1100 1375 Til IKS 223 232                    


Sekretariat 54 250 115000


Rogaland Revisjon 164 430 369 000


Kjøp av tjenester 0


Utgifter til kjøp av tjenester 223 232                    218 680 484 000


1100 1429 Merverdiavgift utenfor mva.loven - drift 55 808                      


Samlede utgifter 327 170                    


1100 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk -55 808                    


Sum budsjett/regnskap 271 362                    584 000 46,4 %








Budsjettforslag 2018 - Lund kommune


Forslag for Forslag Vedtatt 17 av Regnskap  %


Tjeneste Art 2018 2017 av komm.st. 2016  endring


1100 1081 Møtegodtgjørelse folkevalgte 40 000,00kr     60 000 60 000 44008


1100 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000,00kr     6 210


1100 1099 Arbeidsgiveravgift 6 000,00kr     9 000 9 000 1 370


1100 1115 Matvarer 2 000


1100 1140 Annonser/reklame -kr     


1100 1143 Bevertning/representasjon -kr     2 700


1100 1150 Kurs og opplæring 20 000,00kr     20 000 20 000 456


1100 1160 Utgifter og godtgj. Reiser, diett, bil m 3 000,00kr     3 000 3 000 36


1100 1170 Transportutgifter/drift egne transp.m. 5 000,00kr     5 000 5 000 0


1100 1198 Avgifter, gebyrer, kontingenter 4 000,00kr     3 000 3 000 1 400


Kontrollutvalgets driftstutgifter 88 000,00kr  100 000 100 000 58 180


0


1100 1375 Til IKS 445 540


Sekretariat 121 000,00kr    115 000 115 000


Rogaland Revisjon 391 300,00kr    369 000 369 000


Kjøp av tjenester


Utgifter til kjøp av tjenester 512 300,00kr    484 000 484 000 445 540


0


1100 1429 Merverdiavgift utenfor mva.loven - drift


Samlede utgifter 600 300,00kr    584 000 584 000 503 720


0


1100 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk


Sum budsjett/regnskap 601 000,00kr    584 000 584 000 503 720 2,90 %








Innspill til ny Plan for forvaltningsrevisjon i Lund. Møte 21.04.2016 


Gruppering Tema Merknader 


POLTIISK LEDELSE   


Ordfører Olav 
Hafstad (Ap) 


Krisehåndtering? Avvente pågående arbeid? Ikke nå 
Hvor er kommunen svak og hvor er de sterke? 
Kommunereform 
Kommunebarometeret – kommer godt ut. Hvor 
trenger vi mer kunnskap om kvalitet på tjenester? 
Spesialundervisning – hva kan kommunen lære av 
andre som har lykkes ennå bedre, uten at det går ut 
over den enkeltes rettigheter. Trenger mer kunnskap. 
Tidlig innsats – hvordan forhindre at man får større 
behov seinere. Begynne på helsestasjon/barnehage 
Registrering av avvik 
 


Møtte 


   


Varaordfører Ann 
Sissel Haukland (Ap) 


 Møtte ikke 


   


Utvalgsleder OK Kjell 
Erfjord + leder KrF 


Spesialundervisning – utfordring med for lite 
ressurser. Tidlig innsats viktig. Hvordan få mer ut av 
pengene. 
Flyktningemidler. Bruk av midlene, brukes de slik som 
forutsatt.  
Barnevern. Høye utgifter til Dalane barnevern, hva 
skyldes dette? (evt. i samarbeid med Sokndal). 
 


Møtte 


   


Utvalgsleder PNM 
Ragnhild Kjørmo + 
leder FrP 
 


Pensjon – regnskap og budsjettering.  Møtte 


   


Utvalgsleder HO 
Anders Hafstad 
 


 Møtte 


   


John Arvid Eik, leder 
V 
 


Kommunale boliger. Kontrollrutiner i forhold til 
brannsikkerhet o.a. (gjelder spesielt eldreboliger) 


Møtte 


   


Magnhild Eia, leder 
SP 


Minoritetsspråklige – hva brukes tilskuddene til? 
Brukes de i henhold til formålet. Flyktninger/asyls-
søkere.  
Kan man få nye skjønnsmidler fra Fylkesmannen?  


Møtte  


   


Hogne Skjærpe, 
leder H 
 


Innkjøp. Følges regelverket og er det kjent? Møtte 


   







   


ADMINISTRASJONEN   


Rådmannen  Innkjøp. Følges regelverket? Er det kjent i 
organisasjonen, brukes inngåtte rammeavtaler.  


 Pensjon/pensjonskostnader. Hvordan skal 
kommunene bli bedre til å forstå pensjon og 
budsjettere rett når det gjelder 
pensjonskostnader? Hvem kontrollerer 
aktuarberegningene? Hva er beste måten å 
budsjettere pensjonsutgifter på? 


 Arbeidsledighet, spesielt blant ungdom. Kan 
kommunene sammen gjøre smarte grep/tiltak for 
å sørge for aktivitet o.a. Finnes det gode erfaringer 
fra tidligere perioder med arbeidsledighet? 
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Til kontrollutvalget i Lund kommune  


 


Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet overfor Lund kom-


mune 


Lov- og forskriftskrav 


I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for 


kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jam-


før merknader til nevnte bestemmelse. 


I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, 


avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet 


og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revi-


sorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 


Følgende fremgår av kommuneloven § 79: 


Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 


kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående 


har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at 


dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes 


a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende 


forhold, 


b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefel-


ler eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 


c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som 


nevnt under bokstav a). 


Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 


revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor 


i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører 


ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 


Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13. 


 Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fyl-


keskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved 


siden av revisoroppdraget.  


 Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 


fylkeskommunen deltar i.  


 Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at 


vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller 


på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.  
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I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften 


§ 14: 


 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 


eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 


 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommu-


nens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 


 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 


skattesaker etter domstolloven. 


 


Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 


 


Pkt 1: Ansettelsesfor-


hold 


Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Rogaland 


Revisjon IKS. 


Rogaland Revisjon IKS har avtale med Cicel T. Aarrestad, enkeltmannsfore-


tak, org. nr. 962493785, som reviderer oppdrag etter revisorloven hvor IKS-et 


ikke kan ha oppdraget. Selskapet leier ansatte i Rogaland Revisjon IKS iht. 


egen avtale, slik at ansatte kan få relevant praksis og dermed sin autorisasjon.  


Pkt 2: Medlem i sty-


rende organer 


Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Lund 


kommune deltar i. 


Pkt 3: Delta eller in-


neha funksjoner i an-


nen virksomhet, som 


kan føre til interesse-


konflikt eller svekket 


tillit 


Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som 


kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 


Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har slik tilknytning til Lund kommune 


at det har betydning for uavhengighet og objektivitet. 


Pkt 5: Rådgivnings- 


eller andre tjenester 


som er egnet til å på-


virke revisors habili-


tet 


Før slike tjenester utføres, foretas det en vurdering av rådgivningens eller tje-


nestens art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vur-


deringen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med 


bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt 


tilfelle må vurderes særskilt. 


 


Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiled-


ning og bistand, og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må 


skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revi-


sjons- og kontrollvurderinger.  


Undertegnede har ikke ytt rådgivnings- eller andre tjenester overfor Lund 


kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
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Pkt 6: Tjenester under 


kommunens egne 


ledelses- og kontroll-


oppgaver 


Undertegnede har ikke ytt tjenester overfor Lund kommune som hører inn un-


der kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 


Pkt 7: Opptre som 


fullmektig for den 


revisjonspliktige 


Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Lund kommune. 


Pkt 8: Andre særegne 


forhold 


Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 


tilliten til uavhengighet og objektivitet. 


 


 


Stavanger, 12.05.2017 


Rogaland Revisjon IKS 


 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 


 


 





