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• Ordfører og rådmann  
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INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Mandag 16. april 2018 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1500 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
NB! Årsregnskap/årsrapport 2017 for Søndre Land kommune (vedlegg til sak 21/2018) er sendt 
ut direkte fra kommunen. Ta med dette til møtet. 
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  

 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Sak 21 – Årsregnskap 2017 for Søndre Land kommune: 
 Under første del av saken orienterer Innlandet Revisjon IKS ved 

oppdragsansvarlig Heidi Holm Olafsen (fra kl. 0930).  
 Under andre del av saken er rådmannen m.fl. invitert til å orientere (fra kl. 1200). 

• Sak 22 – Revisjon av beboerregnskap 2016-2017: Revisor orienterer. 
• Sak 23 – Ny barnehage på klinikkområdet: Rådmannen orienterer. 

 
 
 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 

 
 

KONTROLLUTVALGET I  
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I SØNDRE LAND RÅDHUS  
Mandag 16. april 2018 kl. 0900 

(Sted: Formannskapssalen, rådhuset) 
 
 
 
SAK NR. 19/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.03.2018 
 
SAK NR. 20/2018 PLANLEGGING AV FELLESMØTE – 

KONTROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN 
 
SAK NR. 21/2018 ÅRSREGNSKAP 2017 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  
 
SAK NR. 22/2018 REVISJON AV BEBOERREGNSKAP 2017 
 
SAK NR. 23/2018 NY BARNEHAGE PÅ KLINIKKOMRÅDET 
 
SAK NR. 24/2018 REFERATSAKER  
 
 
 

 
 

Gjøvik, 6. april 2018. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Ordfører, rådmannen og vararepresentanter til kontrollutvalget  
- Innlandet Revisjon IKS 
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 
 
Torsdag 22. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1530. 
 
Som medlemmer møtte:  
Finn Øksne (Sp), leder 
Tom Sørhagen (SBL), nestleder 
Gerd Margot Michaelsen (Ap) 
 

 
 

Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Kommunalsjef Oppvekst Knut Åge Berge (sakene 15 og 16). 
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken. 
  
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. 09/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.02.2018 
 
Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.02.2018 godkjennes. 

 
 
 
SAK NR. 10/2018 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017 
 
Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 11/2018 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2018 

 
Fra behandlingen: 
Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte 
hovedtemaene på konferansen: 

• Digitalisering 
• Arbeidslivskriminalitet 
• Etikk 
• Personvern 
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Det ble avtalt at kontrollutvalget går til anskaffelse av tre 
eksemplarer av boken Svartmaling av Einar Haakaas. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Presentasjon av hovedpunktene på 
Kontrollutvalgskonferansen 2018 tas til orientering. 
 

2. Følgende tema fra konferansen følges opp: 
 

• Arbeidslivskriminalitet: 
Følges opp slik: Temaet følges opp i forbindelse med 
kontrollutvalgets oppfølging av byggingen av Nye Hovli 
omsorgssenter, jf. vedtak i kontrollutvalgets sak 12/17.  
 

• Personvern: 
Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å orientere om 
ny personopplysningslov og kommunens arbeid med 
innføringen av lovverket (ikrafttredelse ny lov 
25.05.2018). 
 

 
 
SAK NR. 12/2018 YTRINGSFRIHET OG VARSLING – VEILEDER FOR 

KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 
 
Vedtak, enstemmig: Saken utsettes. 

 
 
 
SAK NR. 13/2018 RÅD FOR ETIKKARBEID I KOMMUNER  
 

Fra behandlingen: 
Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte Råd for 
etikkarbeid i kommuner, utgitt av Kommunens Sentralforbund i 
samarbeid med Oslo Economics. 
 
Særlig ble råd knyttet til varslingsrutiner for å avdekke 
kritikkverdige forhold trukket frem (jf. arbeidsområde nr. 7): 

• Kommunen bør anerkjenne verdien av varsling og arbeide 
for et godt ytringsklima. 

• Kommunen bør gjøre det enkelt og trygt å varsle om 
kritikkverdige forhold.  

• Varslingsrutiner bør beskrive hvordan medarbeidere kan si 
fra om kritikkverdige forhold til andre enn sin egen leder.  

• Kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere kjenner 
til varslingsrutinene og varslernes rettigheter. 

• I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for 
innbyggere som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon 
i kommunen. 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Rapporten Råd for etikkarbeid i kommuner tas til 

orientering. 
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2. Rådene følges opp som en del av planlagt dialog med 
rådmann og ordfører omkring risiko for 
misligheter/korrupsjon og korrupsjonsforebyggende 
arbeid, jf. jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 49/2017.  
 

3. Med bakgrunn i anbefaling fra Kommunens 
Sentralforbund (Råd for etikkarbeidet i 
kommunesektoren) ønsker kontrollutvalget å drøfte 
behovet for tipsmottak for innbyggere som har mistanke 
om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen.  

 
 
 
SAK NR. 14/2018 VURDERING AV SAMARBEID MELLOM 

KONTROLLUTVALG OG FELLES UNDERSØKELSER I 
2018 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar forslag til områder for felles 

undersøkelser og samarbeid mellom kontrollutvalgene i 
Gjøvikregionen til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget er positive til et fellesmøte mellom 

kontrollutvalgene for å drøfte saken nærmere og ber 
sekretariatet planlegge et slikt møte. 

 
 
 
SAK NR. 15/2018 BARNEHAGE OG SKOLE: OPPFØLGING AV TILSYN FRA 

FYLKESMANNEN I 2015 - 2016  
 

Fra behandlingen: 
Kommunalsjef Oppvekst Knut Åge Berge orienterte oppfølgingen av 
følgende tilsynsrapporter: 

 
1. Rapport fra Fylkesmannens tilsyn fra 2015 om kommunen som 

barnehagemyndighet (virkemiddelbruk til å påse etterlevelse) 
• Status for planlagte og gjennomførte tiltak som følge av 

tilsynet ble gjennomgått. 
 

2. Rapport fra Fylkesmannens tilsyn fra 2016 om 
forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging  

• Tiltak beskrevet i kommunens brev av 31.03.2017 til 
Fylkesmannen ble gjennomgått. Det ble også orientert 
om Fylkesmannens deltakelse i rektormøte etter tilsynet 
og endring i rutiner og maler gjennomførte 
rutineendringer. Følgende ble delt ut i møtet under denne 
delen av saken: Rutine Saksgang knyttet til 
spesialundervisning. 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Vedr. tilsyn fra 2015 om kommunen som 

barnehagemyndighet (virkemiddelbruk til å påse 
etterlevelse av lovverk):  
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Kontrollutvalgets vurdering: Med bakgrunn i presentasjonen 
i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at det enkelte av 
tiltakene som var planlagt gjennomført etter tilsynet ikke er 
fullt ut implementert. Rådmannen bes om å se nærmere på 
dette.  

 
2. Vedr. tilsyn fra 2016 om forvaltningskompetanse – 

avgjørelser om særskilt tilrettelegging (Vestsida 
oppvekstsenter): 
Kontrollutvalgets vurdering: Med bakgrunn i presentasjonen 
i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at tilsynet er fulgt 
opp på tilfredsstillende måte og at tilsynet har bidratt til 
læring og forbedring av rutiner og praksis i organisasjonen.  

 
 
 
SAK NR. 16/2018 BARNEHAGE OG SKOLE: RISIKOVURDERINGER 
 

Fra behandlingen: 
Kommunalsjef Oppvekst Knut Åge Berge orienterte om 
gjennomførte risikovurderinger innenfor de to områdene, herunder 
risikoer knyttet til:  
- Beredskapsarbeid 
- HMS-arbeid 
- Etterlevelse av sentrale lovverk (opplæringsloven med fokus på 

faglig utbytte og elevens psykososiale miljø, barnehageloven). 
- Rutiner for risikovurderinger/årshjul (faste årlige 

risikovurderinger) 
- Ad-hoc hendelser og risikovurderinger 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar til orientering at det er gjennomført 

risikovurdering knyttet til en rekke sentrale områder 
innenfor skole og barnehageområdet.  
 

2. Kontrollutvalget mener det er et forbedringspotensial når det 
gjelder dokumentasjon av systematisk og helhetlige 
risikovurdering innenfor de to områdene. Rådmannen 
oppfordres til å se nærmere på dette. 

 
3. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om 

kommunens overordnede system for internkontroll med 
fokus på risikovurderinger og avviksrapportering.  

 
 
 
SAK NR. 17/2018 REFERATSAKER  
 

Følgende saker ble referert: 
1. Kommunestyrets møte 12.02.2018 – saksliste 
2. Vurdering av oppdragsansvarlige forvaltningsrevisors 

uavhengighet: Erklæring fra Bjørg Hagen 
3. Henvendelse til kontrollutvalg fra Norsk Brannvernforening 

vedr. brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 
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4. Invitasjon til fagkonferanse 29-30. mai 2018 – Kontroll og tilsyn 
5. Invitasjon til kontrollutvalget om å tegne medlemskap i 

foreningen Forum for tilsyn og kontroll 
6. Diverse avisartikler 
7. Innsynsbegjæring og klage til Fylkesmannen – kontrollutvalgets 

møte 11.12.2017 (sak 58/17 – kommunens ansettelsesrutiner) 
8. Innsynsbegjæring – kontrollutvalgets møte 15.02.2018 (sak 

03/18 NAV Søndre Land og sak 08/18 Referatsaker) 
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

Vedtak, enstemmig: 1. Referatsakene tas til orientering. 
 

2. Vedr. referatsak 3: Henvendelsen videresendes til aktuelle 
avdelinger i kommunen til orientering. 

 
 
 
SAK NR. 18/2018 EVENTUELT  
 

Fra behandling: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista. Følgende ble tatt opp til 
drøfting: 

• Planlegging og utredning av ny barnehage på 
Klinikkområdet, jf. vedtak i kommunestyret den 12.02.2018 
i f.m. k.sak 3/18 – Handlings- og økonomiplan 2018-2021. 

 
Vedtak, enstemmig: Rådmannen inviteres til å orientere nærmere om prosessen med 

utredning av ny barnehage på Klinikkområdet.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hov, 22. mars 2018. 
 
 
 
Finn Øksne   
nestleder 
 

 
 

RETT UTSKRIFT: 
Hov, 22. mars 2018. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 

 
Dato: MANDAG 16. APRIL 2018 
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Årsregnskap 2017 for Søndre Land kommune – kontrollutvalgets uttalelse 
• Årsmelding 2017 – Søndre Land kommune 
• Orientering om utredning av ny barnehage på Klinikkområdet (KU-sak 

18/18) 
 
Saker til senere oppfølging: 
• Overordnet internkontroll med fokus på risikovurderinger og 

avviksrapportering (KU-sak 16/18) 
• Personvern og ny personopplysningslov (KU-sak 11/18) 
• Digitalisering (KU-sak 11/18) 
• Ytringsfrihet og varsling - presentasjon av veileder (utsatt sak 22/3-18) 
• 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 
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Flere av de andre kontrollutvalgene i regionen har også stilt seg positiv til et fellesmøte.   
 
Nedenfor følger stikkord fra den foreløpige planleggingen av et slikt møte. Det inviteres til å komme 
med synspunkter på innhold og planlagt tidspunkt.  
 
Forslag til møtetidspunkt og varighet på møtet:  
Da flere kontrollutvalg har møteaktivitet i mai, og det nå er relativt kort tid til, foreslås det at møtet 
legges til august 2018 (fortrinnsvis i uke 34, 20-24. august). Møtet vil da komme i forkant av 
kontrollutvalgenes ordinære møter i september, og passer slik fint inn i møtekalenderen. 
 
Det legges opp til å få godt utbytte av dagen når man først møtes. Det er derfor lagt opp til et møte 
innenfor tidsrammen 0900-1530. Møtestart er lagt til kl. 0900 (i stedet for 0830 som flere utvalg bruker) 
da det er flere som har noe kjøreavstand.  
 
Forslag til møtested: 
Vestre Toten kommune (kulturhuset/kommunestyresalen) foreslås som møtested. Det betyr at 
kontrollutvalget i Vestre Toten vil være vertskap for møtet. 
 
Diverse formaliteter: 
Fellesmøtet er formelt å anse som et møte i hvert av de fem kontrollutvalgene der sakslisten er lik. Det betyr 
at det vil bli laget en innkalling med saksliste og sakspapirer for hvert av kontrollutvalgene.  
 
Møteprotokoll vil bli skrevet for hvert kontrollutvalg etter møtet. Forslag til vedtakene i de ulike sakene 
utformes med tanke på konsensus blant alle de fem kontrollutvalgene. Det er derimot ikke noe i vegen for at 
det enkelte kontrollutvalg ønsker å vedta noe annet enn det som er lagt frem som forslag til vedtak. Om 
dette oppstår løses det praktiske rundt dette i møtet.  
 
Møteledelsen for fellesmøtet foreslås ivaretatt av leder i kontrollutvalget i vertskommunen, dvs. Vestre 
Toten kommune. Dette er kun en praktisk ordning, da hver kontrollutvalgsleder formelt fungerer som 
møteleder for sitt kontrollutvalg i møtet. Fra sekretariatet vil Kjetil Solbrækken og Ole Kristian 
Rogndokken delta og bistå med det praktiske gjennom møtet. Det vil bli gitt mer informasjon omkring 
formalitetene rundt møtet ved møtestart.  
 
Forslag til agenda / saksliste: 
Nedenfor følger forslag til innhold på et fellesmøte ut fra innspill til saker som pr. i dag synes naturlig å 
følge opp i et slikt møte. Ambisjonsnivået er muligens lagt noe høyt mht. antall tema/saker på møtet. 
Kanskje er det lagt opp til for lite tid til diskusjon/drøfting av evt. felles revisjonsprosjekter. Dette kan 
diskuteres nærmere før endelig agenda settes. 
 

 
Foreløpig forslag til agenda for fellesmøte 

 
0900-0915 Åpning og presentasjonsrunde  

- v/leder for vertskommunen og sekretariatet 

0915-1030 Sak: HORISONT MILJØPARK IKS: PRESENTASJON AV 
SELSKAPET OG VURDERING AV FORUNDERSØKELSE  
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- Del 1: Presentasjon v/daglige leder (0915-ca. 1000). 
- Kort pause (10 min) 
- Del 2: Drøfting av behov for forundersøkelse (1010-1030) 

 
1030-1050 Sak: VARSLING – VERDIER OG VERN (NOU 2018:6) 

- Sekretariatet v/Ole Kristian Rogndokken 
 
1050-1110 Sak: RAPPORTEN «GODE RÅD FOR ETIKKARBEID» OG 

KONTROLLUTVALGET SOM TIPSKANAL 
- Sekretariatet v/Ole Kristian Rogndokken 

 
1110-1130 Sak: RAPPORT OM KORRUPSJON OG UETISK ATFERD I NORSKE 

KOMMUNER 
- Sekretariatet v/Kjetil Solbrækken 

 
1130-1215 Pause/mat 
 
1215-1300 Sak: PRESENTASJON AV FELLES INNKJØPSENHET I 

GJØVIKREGIONEN, OG VEDTATT ANSKAFFELSESSTRATEGI 
- Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen v/leder 

 
1300-1330 Sak: RISIKOVURDERINGER KNYTTET TIL ANSKAFFELSER OG 

ARBEIDET MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET I 
GJØVIKREGIONEN 

- Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen v/leder 
 
1130-1345 Pause 
 
1345-1430 Sak: HVORDAN FÅ ØKT FOKUS PÅ TJENESTEKVALITET, 

PRODUKTIVITET OG MÅLOPPNÅELSE I 
FORVALTNINGSREVISJONER? 

- Innlandet Revisjon IKS v/fagansvarlig for forvaltningsrevisjon 
 
1430-1500 Sak: VURDERING AV FELLES REVISJONSPROSJEKTER – 

KONTROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN 
- Sekretariatet v/Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken 

 
1500-1515 Oppsummering / avslutning  
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn / kontrollutvalgets oppgaver: 
 
Bakgrunn for saken er kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med kommunens årsregnskap, slik det 
fremgår av forskrift om kontrollutvalg:  
 

§ 6 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, 
herunder å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar 
med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 
kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse 
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at 
det kan tas hensyn til den, før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget. 

 
 
Kontrollutvalgets behandling og grunnlaget for å kunne avgi uttalelse til årsregnskapet: 
 
Årsregnskap og rådmannens årsmelding er vedlagt saken (utsendt direkte fra kommunen). 
 
I tillegg er det, i likhet med tidligere år, lagt opp til følgende presentasjoner i møtet: 
 

• Revisor/Innlandet Revisjon IKS er invitert til møtet for å orientere om revisjonsarbeidet og 
presentere revisjonsberetningen.  

 
• Rådmannen og kommunens regnskapsansvarlig er invitert til å presentere årsregnskapet og 

rådmannens årsmelding. Det er særlig bedt om at kontrollutvalget blir orientert om følgende:  
 
1. Kommunens resultat og økonomiske situasjon.  
2. Vesentlige regnskapsmessige og avgiftsmessige problemstillinger i årets regnskap. 
3. Vesentlige avvik i forhold til planer/budsjett/vedtak. 
4. Overordnet intern kontroll og styring (innenfor regnskaps- og økonomiområdet). 

 
Kommunikasjon med revisor gjennom revisjonsprosessen er også en del av grunnlaget for saken. Det 
vises her til: 

• Presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi  
• Statusrapportering etter utført interimsrevisjon av regnskapet  

 
 
Samlet skal dette gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for å ivareta sitt ansvar med å påse at 
årsregnskapet er revidert på betryggende måte (jf. forskrift om kontrollutvalg § 6) og å sette utvalget i 
stand til å utforme en uttalelse til årsregnskapet (jf. forskrift om kontrollutvalg § 7).  
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Utforming av kontrollutvalgets uttalelse / forslag til vedtak: 
 
Det finnes ingen standard for hvordan kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal utformes.  
Forslag til vedtak i saken følger samme mal som tidligere år, som igjen er basert på et tidligere forslag fra 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF).  
 
I forslag til vedtak er det laget mulighet til å ta inn kommentarer om kontrollutvalget skulle ønske det (se 
nest siste avsnitt i forslag til vedtak). Hvis ikke fjernes denne delen av teksten i uttalelsen.  
 
Forslag til uttalelse forutsetter at det avlegges en «ren» revisjonsberetning, dvs. en revisjonsberetning uten 
merknader fra revisor.  
 
 
Oppfølging av merknader fra kommunestyret eller kontrollutvalget: 
 
Det foreligger ingen vedtak til oppfølging, verken i kommunestyret eller i kontrollutvalget, som har med 
regnskapsførsel eller den del av internkontrollen som har med økonomirutiner å gjøre.  
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP: 

 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL SØNDRE LAND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2016 
 

Kontrollutvalget har behandlet Søndre Land kommunes årsregnskap for 2016. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2016.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
orienteringer fra kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at fremlagte revisjonsberetning har en positiv totalkonklusjon, 
dvs. at revisor mener kommunens årsregnskap for 2016 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og årsmelding:  
   
a) Tilfredsstillende finansiell stilling og sunn økonomiforvaltning: 

Kontrollutvalget begrunner dette med: 
 
• Positivt netto driftsresultat: Regnskapet er avlagt med et positivt netto driftsresultat på 

19,3 millioner, noe som utgjør ca. 3,7 % av driftsinntektene. Dette er over 
Fylkesmannens anbefaling om minst 1,75 % over tid. Gjennomsnittlig netto 
driftsresultat for kommunesektoren samlet i 2016 er 4 %. De gode resultatene i 2017 
skyldes i hovedsak god skatteinngang. 
 

• Bra nivå på frie midler/disposisjonsfond:  
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Samlet utgjør frie fond ca. 66,3 millioner pr. 31.12.2016 (økt med ca. 13,4 millioner). 
Mye av fondene er knyttet opp til bestemte formål, men kan omdisponeres av 
kommunestyret. Blant annet er det øremerket kr. 12,5 millioner til et eget pensjonsfond 
for å møte økte pensjonsutgifter i fremtiden. 
 

• Moderat netto lånegjeld sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse.  
Planlagt bygging av omsorgssenter (byggestart 2018) vil gi en stor innvirkning på 
gjeldsgraden i tiden fremover som følge av kommunens vertskommuneansvar.  
 

• Tilfredsstillende likviditet. 
 

• Valgt å betale mer i avdrag på langsiktig gjeld enn lovens minstekrav: Det er i 2016 
betalt ca. 9,5 millioner mer i avdrag enn kommunelovens krav om minste avdrag. Dette 
betyr at kommunen har muligheten til å betale mindre avdrag og dermed redusere 
driftsutgiftene. Det vises til note 7 til årsregnskapet. 

 
• Valgt å utgiftsføre de årlige pensjonskostnadene løpende: 

Kommunen har valgt prinsippet om såkalt årlig amortisering av premieavviket knyttet 
til pensjoner. I praksis medfører dette at kommunen sørger for ikke å skyve 
pensjonskostnader foran seg, slik lovverket gir anledning til, og slik svært mange 
kommuner gjør.  

 
b) Merforbruk på virksomhetsområdene – 9,1 millioner 

Samlet viser ordinær drift (kommunalområdene)et merforbruk på ca. 9,1 millioner i forhold til 
justert budsjett. 
Dette utgjør kun 1,75 % av driftsinntektene noe som isolert sett kan sies å være et godt treff i 
forhold til totale driftsinntekter på 522 millioner. Merforbruket representerer likevel en 
bekymring da det indikerer utfordringer med økonomistyringen i den styrbare delen av driften. 
Avvikene er i hovedsak i forklart i rådmannens årsmelding og er primært knyttet til områdene 
barnevern, Teknisk drift, og Bygg og vedlikehold.  
 

c) Høyt sykefravær: 
Sykefraværet i 2016 var på 9,6 %. Dette er tredje året på rad sykefraværet går opp. 
Rådmannen har informert kontrollutvalget om at utviklingen i første kvartal 2017 også er 
negativ. Dette er bekymringsfullt, og er et forhold som må følges tett i tiden fremover.  
 

d) Behov for revidering av finansreglementet: 
Kontrollutvalget støtter rådmannens vurdering (s. 5 i årsrapporten) om at det bør foretas en 
snarlig revidering av finansreglementet hvor bl.a. kravet til bufferkapital vurderes.  
Rådmannen har informert kontrollutvalget om at det er påbegynt et arbeid med å revidere 
kommunens økonomireglement inkludert finansreglementet. Kontrollutvalget vil be om en 
presentasjon av økonomireglementet når det foreligger høsten 2017. 

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 12. april 
2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Søndre Land kommunes årsregnskap for 2016. 
 











   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat 
 
Til..... Kommunestyret 
 
Kopi..  
 
Fra.... Rådmann 
 
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021 - NY BARNEHAGE  
Dette notatet er svar på kommunestyrets vedtak 11.12.2017 i sak 90/17 punktet VII der 
rådmannen bes om å forberede en prosess for bygging av en ny barnehage.  
 
Søndre Land er en utpreget bostedskommune hvor nesten halvparten av de sysselsatte arbeider 
utenfor kommunen. Attraktivitet for bosetting er stadig blitt viktigere etter som fler jobber 
utenfor kommunen og et godt boligmarked er viktig når folk velger bosted. Boligmarkedet er 
derfor viktig for lokalsamfunnsutviklingen i kommunen. 
  
Boligmarkedet i mange norske distriktskommuner, inkludert Søndre Land, kan beskrives som 
«tynt», kjennetegnet av beskjeden omsetningsaktivitet («lav sirkulasjon»), begrenset eller 
fraværende boligbygging, og ensidig (ene)boligtilbud. Det betyr at det kan være vanskelig for 
ulike grupper å etablere seg i en kommune selv om det finnes arbeidsplasser. Boligtilbudet i 
distriktskommuner kan også være dårlig tilpasset for eksempel arbeidsinnvandrere, ungdom som 
etterspør utleieboliger og godt voksne som ønsker seg moderne leiligheter.  
 
På denne bakgrunn har Søndre Land kommune prioritert boligutvikling som satsningsområde de 
siste årene og man jobber aktivt for å legge til rette for et mer velfungerende boligmarked med 
mer nybygging, omsetning, varierte boligtilbud (eie og leie) og flere etableringsmuligheter.  
 
Et av prosjektene i boligsatsningen er samarbeidet med Hov utvikling AS hvor det jobbes med å 
utvikle Klinikkområdet i Hov til et attraktivt boområde med blant annet leiligheter av ulik 
størrelse. Kommunens strategi for utvikling av gode bomiljø og lokalsamfunn er sentral i arbeidet 
og en barnehage i tilknytning til boligene i området vil være et positivt bidrag både til bomiljøet 
og for realiseringen av prosjektet. 
 
For at barnehagen skal være klar til bruk innen august 2019 vurderes det som hensiktsmessig at 
Hov utvikling AS bygger barnehagen og at kommunen er leietager. Dersom barnehagen bygges 
på samme sted som den gamle Klinikkbarnehagen i dag står, sparer man tiden det tar å 
detaljregulere et område.  
 
Kommunen har hittil hatt en god og konstruktivt dialog med Hov Utvikling AS i forbindelse med 
utvikling av klinikkområdet. Hov Utvikling AS vil også gi kommunen fullt innsyn i alle kostnader og 
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beregningsgrunnlag for husleienivået og det vil gi stor grad av sikkerhet for at husleienivået er på 
et fornuftig nivå.  
 
Om kommunen skal bygge barnehagen selv (på samme tomt) vil det kreve kapasitet i Bygg og 
vedlikeholdsavdelingen, som allerede er presset på grunn av nye Hovli omsorgssenter og det vil 
utløse et behov for innleie av ekstern bistand. Velges en annen tomt vil det i tillegg kreve tid til 
reguleringsprosess.  
  
Rådmannen vurderer derfor Hov utvikling AS som eneste aktuelle leverandør av et 
barnehagebygg som skal stå klart til august 2019.  
 
Etter Rådmannens vurdering anses bygging av en ny barnehage på Klinikktomta i Hov som noe 
som kan bidra til realisering av planene for boligutvikling på område og i tillegg gi barnehagen en 
meget god beliggenhet. Tett ved tilbudene i sentrum, gangavstand til Kråkvika og idrettsparken 
og mange nærturmulighet. At boligmarkedet i kommunen tilføres en del leiligheter anses som 
viktig for lokalsamfunnsutviklingen i kommunen. 














































