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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

 

Torsdag 15. februar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1600. 

 

Som medlemmer møtte:  

Finn Øksne (Sp), leder 

Tom Sørhagen (SBL), nestleder 

Gerd Margot Michaelsen (Ap) 
 

 

 

Ellers møtte: 

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Lokalsamfunn og stab Pål Rønningen (sak 02/18), 

avdelingsleder areal Lars Harald Weydahl (sak 02/18), fagkonsulent Anette Sand (sak 02/18), 

NAV-leder Finn Erik Lystad (sak 03/18), kommunalsjef Oppvekst Knut Åge Berge (sak 

04/18). 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sak 05/18). 

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken. 

  

Møteprotokollen er sendt til: 

Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og 

varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

 
 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Finn Øksne som møteleder.   

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 
 

SAK NR. 01/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.12.2017 

 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.12.2017 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 02/2018 SALG AV KOMMUNALE TOMTER  

 

Fra behandlingen: 

Rådmannen representert ved kommunalsjef Lokalsamfunn og stab 

Pål Rønningen, avdelingsleder areal Lars Harald Weydahl og 

fagkonsulent Anette Sand orienterte og svarte på spørsmål. 

Det ble orientert om følgende tema: 

 Generelt om tomtesalg: 

 Markedsføring og tomtevisning. 

 Ressurser som brukes i Søndre Land kommune på 

salg/kjøp av kommunalt areal. 

 Saksgang i tomtesalg. 

 Gjeldende markedsføringsavtale.  
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Følgende ble delt ut i møtet: 

 Disposisjon kontrollutvalget 15.02.2018 

 Saksfremlegg formannskapet 26.06.2013, sak: 

Markedsføringsavtale mellom Søndre Land kommune og 

Nordbolig Gjøvik AS. 

 Kopi av inngåtte markedsføringsavtale mellom Søndre Land 

kommune og Land bygg og laft, med kart. 

 Maler for søknad om kommunal byggetomt, tilsagn om 

kommunal tomt i Søndre Land kommune og kjøpekontrakt. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget mener det er gjort et godt arbeid med salg 

av boligtomter de senere årene, og at administrasjonen har 

fulgt opp kommunestyrets mål/ønske om å profesjonalisere 

tomtesalget og intensivere markedsføringen av nye tomter. 

 

2. Ved utarbeidelse av ny markedsføringsavtale oppfordres 

rådmannen til å påse at alle potensielle tomtekjøpere 

informeres på en slik måte at det ikke kan stilles spørsmål 

omkring roller og uavhengighet. Kontrollutvalget ber om å 

bli orientert om oppfølgingen av dette.  

 

 

 

SAK NR. 03/2018 NAV SØNDRE LAND: PRESENTASJON AV ENHETEN OG 

OPPFØLGNING AV TILSYNSRAPPORT FRA 2015 VEDR. 

ØKONOMISK STØNDAD 

 

Fra behandlingen: 

NAV-leder Finn Erik Lystad presenterte NAV Søndre Land med 

fokus på følgende:  

 Generelt: 

 Bemanning (11 kommunalt ansatte, 4 ansatte) 

 Budsjett 

 Organisering (fra 01.01.2018)  

 Oppgaver (gjelds- økonomirådgiver, ruskonsulent, 

disponeringsavtaler (PU), forvalting (frivillig og 

tvungen), SLT-koordinator) 

 Risikovurderinger: 

 Er i en omorganiseringsfase. 

 Reduksjon av 1 stilling (statlig) i 2018. 

 Rask digitalisering av tjenester og innføring av nytt 

oppfølgingsverktøy (statlige). 

 Fylkesmannens tilsyn 2015: 

 Plan for lukking av avvik etter tilsyn med de sosiale 

tjenestene ved NAV Søndre Land høsten 2015. 

 Kommunebarometeret 2017: 

 Følgende kommentar i Kommunebarometeret 2017 ble 

særskilt drøftet: «Hele 88 prosent av dem som mottar 

sosialhjelp, er ikke registrert som arbeidssøkere. Knapt 

noen andre kommuner har så dårlig statistikk. Hvorfor 

er det slik, og hvordan kan statistikken forbedres?»  
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 Ansattes arbeidssituasjon: 

 Sikkerhet. 

 Oppfølging av konkret sak. Møtet ble enstemmig lukket 

under denne delen av saken, jf. kommunelovens § 31, jf. 

offentlighetslovens § 13. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. NAV-leders presentasjon av NAV Søndre Land tas til 

orientering.  

 

2. Oppfølging av Fylkesmannens rapport fra 2015 om tilsyn 

med økonomiske stønad for personer med forsørgeransvar 

for barn i Søndre Land kommune, tas til orientering. 

Kontrollutvalget har inntrykk av at tilsynet i all hovedsak er 

fulgt opp på tilfredsstillende måte og at tilsynet har bidratt til 

læring og forbedring. Enkelte av avvikene jobbes det fortsatt 

med for å sikre god oppfølging. 

 

3. Kontrollutvalget har notert følgende tema/områder eventuelt 

senere oppfølging:  
 

 Internkontroll og kvalitetssikring. 

 Tilgjengelighet for brukerne. 

 

 

 

SAK NR. 04/2018 BARNEHAGE: GENERELL PRESENTASJON OG 

OPPFØLGING AV TALL FRA KOMMUNEBAROMETERET 

2017 

 

Fra behandlingen: 

Rådmannen ved kommunalsjef Oppvekst Knut Åge Berge 

presenterte barnehagesektoren i Søndre Land kommune med fokus 

på:  

 Styring og kontroll med sektoren.   

 Tall fra Kommunebarometeret 2017 innenfor «Barnehage». 

 Utviklingsarbeid. 

 Risikovurderinger. 

 

På spørsmål fra kontrollutvalget ble det orientert om sykefraværet i 

barnehagene, håndteringen av dette og konsekvenser for driften.  

 

Vedtak, enstemmig: 1. Administrasjonens presentasjon av barnehagesektoren i 

Søndre Land kommune tas til orientering. 

 

2. Kommunebarometer 2017 (kostra-tall fra 2016) viser at 

Søndre Land kommune havner helt i bunnsjiktet  når det 

gjelder barnehager (415. plass av 426 kommuner). 

Kontrollutvalget tar administrasjonens kommentarer til 

tallene til orientering. Kontrollutvalget ønsker å følge 

utviklingen i nøkkeltallene og ber om at 

Kommunebarometeret for 2018 (kostra-tall fra 2017) legges 

frem så snart dette foreligger.  
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3. Kontrollutvalget ønsker mer innsikt i gjennomførte 

risikovurderinger innenfor skole (inkludert 

skolefritidsordningen) og barnehager. Rådmannen inviteres 

til å orientere nærmere om dette. Beredskapsplan for skole 

og barnehager 2017-2021 legges frem og presenteres som en 

del av saken. 

 

 

 

SAK NR. 05/2018 REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2017 

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm 

Olafsen orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Det ble særlig orientert om oppfølgingen av kontrollutvalgets 

bestilling i møte den 11.09.2017 (sak 37/2018) om gjennomgang av: 

 Rutiner for utbetaling av variabel lønn. 

 Utstedelse av forståelige lønnsslipper som er  

etterkontrollerbare for arbeidstaker. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av 

kommuneregnskapet for 2017 tas til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget ber revisor ta opp med lønningskontoret om 

man kan forbedre tekstingen av lønnsarter slik at man kan 

oppnå bedre forståelighet på lønnsslipper.  

 

 

 

SAK NR. 06/2018 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2017 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  

 

Vedtak, enstemmig: Årsrapport 2017 og avregning av total ressursbruk for revisjon 

for 2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 

 

 

 

SAK NR. 07/2018 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2018 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

SAK NR. 08/2018 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert: 

1. Saksliste – kommunestyrets møte 12.02.2018 

2. Sykefravær – interpellasjon kommunestyrets møte 12.02.2018 
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3. Vurdering av oppdragsansvarlige forvaltningsrevisors 

uavhengighet: 

 Erklæring fra Reidun Grefsrud 

 Erklæring fra Kristian Lein 

 Erklæring fra Guro Selfors Lund 

4. Diverse avisartikler 

5. Brev til kontrollutvalget fra NN, datert 07.01.2018 

6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

7. Muntlig henvendelse til kontrollutvalget vedr. oppfølging av plan 

for psykisk helsevern (utvalgsleder orienterte). 

 

Møtet ble lukket under behandlingen av referatsak 5, jf. 

kommunelovens § 31 nr.2, jf. offentlighetslovens § 13.  

 

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hov, 15. februar 2018. 

 

 

 

Finn Øksne   

nestleder 

 

 
 

RETT UTSKRIFT: 

Hov, 15. februar 2018. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 

Dato: TORSDAG 22. MARS 2018 

Tidspunkt: KL. 0900 

Aktuelle saker:  

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 

 Kontrollutvalgskonferansen 2018 (utsatt sak fra møte 15/2-18). 

 Ytringsfrihet og varsling (presentasjon av veileder) 

 Skole: Oppfølging av tidligere tilsyn – 2 stk (KU-sak 56/17) 

 Skole/SFO/barnehage: Risikovurderinger (KU-sak 04/18) 

 

Saker til senere oppfølging: 

 Tomtesalg og markedsføringsavtale (KU-sak 02/18) 

 NAV Søndre Land: Internkontroll og tilgjengelighet for brukerne (KU-sak 

03/18) 

 Kommunebarometeret 2018 (oppfølging barnehager, jf. KU-sak 04/18)  

 Misligheter og korrupsjon – risikovurderinger og forebygging (KU-sak 

49/17) 

 Nye Hovli omsorgssenter (fokus på styring, etterlevelse av rutiner, 

oppfølging av politiske vedtak og kommunikasjon/rapportering), jf. KU-

sak 49/16. Sosial dumping - Kontraktsvilkår og kontraktsoppfølging, jf. 

KU-sak 12/17) 

 Revidert tilsynsstrategi - byggesak (KU-sak 31/17) 

 

Oppfølging fra sekretariatet: 

 Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging – årlig sak (KU-sak 56/17) 

 Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 42/17) 

 

Bestillinger - Innlandet Revisjon IKS:   

 Årlig sak/regnskapsrevisjon: Revisjon av beboerregnskap (tas fortrinnsvis 

i samme møte som behandlingen av årsregnskapet) 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Tidlig innsats og tilpasset opplæring 

 

 

 

 

Kontrollutvalgegts møteplan for 2018: 
 

 Torsdag 15.02. 2018 kl. 0900  

 Torsdag 22.03. 2018 kl. 0900  

 Mandag 16.04. 2018 kl. 0900  

 Mandag 04.06. 2018 kl. 0900  

 Mandag 10.09. 2018 kl. 0900 

 Mandag 29.10. 2018 kl. 0900 

 Mandag 10.12. 2018 kl. 0900 
 


