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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

 

Mandag 16. april 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1500. 

 

Som medlemmer møtte:  

Finn Øksne (Sp), leder 

Tom Sørhagen (SBL), nestleder 

Gerd Margot Michaelsen (Ap) 
 

 

 

Ellers møtte: 

Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken (sakene 21 og 23), kommunalsjef Stab og 

lokalsamfunn Pål Rønningen (sak 21), økonomisjef Terje Lindalen (sak 21), fagsjef for 

regnskap Steffen Rudsengen (sak 21) og regnskapskonsulent Janne Bjørnsrud (sak 21). 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sak 21 og 22). 

Sekretær: 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. 19/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.03.2018 

 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.03.2018 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 20/2018 PLANLEGGING AV FELLESMØTE – 

KONTROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN 

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær orienterte om vedtak i øvrige kontrollutvalg og 

presenterte foreløpig plan for et fellesmøte.  

 

Vedtak, enstemmig: Foreløpig plan for fellesmøte mellom kontrollutvalgene i 

Gjøvikregionen tas til orientering.  
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SAK NR. 21/2018 ÅRSREGNSKAP 2017 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  

 

Fra behandlingen: 

Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS ved 

oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen om revisjonsarbeidet 

og presenterte revisjonsberetningen. Revisjonsberetningen ble delt ut 

i møtet. 

 

Under andre del av saken presenterte administrasjonen kommunens 

årsmelding/årsregnskap 2017 og svarte på spørsmål. Til stede fra 

administrasjonen var rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef 

Stab og lokalsamfunn Pål Rønningen, økonomisjef Terje Lindalen, 

fagsjef for regnskap Steffen Rudsengen og regnskapskonsulent Janne 

Bjørnsrud. 

 

 

Vedtak, enstemmig: 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL SØNDRE 

LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017 
 

Kontrollutvalget har behandlet Søndre Land kommunes 

årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet forelå 

revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2017.  

 

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 2017 er avlagt uten vesentlig feil.  

 

Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og 

årsmelding:  

   

a) Tilfredsstillende finansiell stilling 

Kontrollutvalget begrunner dette med: 
 

 Bra nivå på frie midler/disposisjonsfond: Samlet utgjør 

frie fond ca. 79,9 millioner pr. 31.12.2017 (økt med ca. 

13,6 millioner i 2017). Mye av fondene er knyttet opp til 

bestemte formål, men kan omdisponeres av 

kommunestyret.  

 Moderat netto lånegjeld sammenlignet med andre 

kommuner på samme størrelse.  NB! Planlagt bygging 

av omsorgssenter (byggestart 2018) vil gi en stor 

innvirkning på gjeldsgraden i tiden fremover. 

 Tilfredsstillende likviditet: Gode nøkkeltall på området 

pr. 31.12.2017. Noe av årsaken er at det er tatt opp lån 

til investeringer som ennå ikke er gjennomført (14,6 

millioner i ubrukte lånemidler pr. 31.12.2017). 

 Årlig/løpende utgiftsføring av pensjonskostnader: 

Kommunen har valgt prinsippet om såkalt årlig 

amortisering av premieavviket knyttet til pensjoner. I 

praksis medfører dette at kommunen sørger for ikke å 
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skyve pensjonskostnader foran seg, slik lovverket gir 

anledning til, og slik svært mange kommuner gjør.  

 

b) Stort merforbruk i den ordinære driften (30,1 millioner) 

Samlet viser ordinær drift (kommunalområdene) et merforbruk 

på ca. 30,1 millioner i forhold til justert budsjett. 

Selv om merforbruket i 2017 er dekket inn gjennom bl.a. økte 

inntekter (skatt, rammetilskudd, finansavkastning mv.) er det 

store merforbruk i den ordinære driften bekymringsfull. Særlig 

bekymringsfull er utviklingen innenfor områdene barnevern og 

hjemmetjenesten. Det vises til rådmannens årsmelding for 

nærmere forklaring på avvikene mellom budsjett og regnskap. 

 

c) Høyt sykefravær 

Sykefraværet i 2017 var på 9,5 %. Dette er på tilsvarende nivå 

som i 2016 (9,6 %) og på nivå med gjennomsnittet for 

kommunesektoren i Norge.  

Høyt sykefravær er utfordrende for kommunens drift og 

økonomi og er et forhold som må følges tett i tiden fremover. 

Kontrollutvalget er informert om at kommunen har igangsatt 

prosjektet Folkehelse i Søndre Land 2025 og at man vil delta i 

NED-prosjektet (et samarbeid mellom KS og NAV). Begge 

prosjektene forventes å bidra positivt i arbeidet med å redusere 

sykefraværet i kommunen.  

 

d) Finansforvaltning og størrelsen på bufferfondet 

Kontrollutvalget har merket seg vedtatt endring i kommunens 

finansreglement om beregning av størrelsen på bufferfondet. 

Nytt krav er at bufferfondet skal gjenspeile risikoen for tap 

(«stresstest»). Risikovurderingen/«stresstesten» pr. 31.12.2017 

viser behov for 18,1 millioner i bufferkapital. Avsatt bufferfond 

pr. 31.12.2017 er ca. 18,4 millioner.  

 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til 

årsregnskapet, datert 11. april 2018, har kontrollutvalget ingen 

merknader til Søndre Land kommunes årsregnskap for 2017. 

 

 

 

SAK NR. 22/2018 REVISJON AV BEBOERREGNSKAP 2017 

 

Fra behandlingen: 

Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen orienterte. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Revisors uttalelse etter gjennomført revisjon av 

beboerregnskap for 2016 -2017 tas til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget har merket seg at gjennomgangen ikke har 

avdekket vesentlig feil eller avvik i de regnskapene som er 

kontrollert.  
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SAK NR. 23/2018 NY BARNEHAGE PÅ KLINIKKOMRÅDET 

 

Fra behandlingen: 

Rådmann Arne Skogsbakken orienterte og svarte på spørsmål 

omkring oppfølgingen av kommunestyrets vedtak 11.12.2017 (k.sak 

90/17) der rådmannen bes om å forberede en prosess for bygging av 

en ny barnehage. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget er opptatt av at prosessen med utvikling av 

Klinikkområdet og samarbeidet med Hov Utvikling AS 

gjennomføres i tråd med regelverket for anskaffelser (Lov 

om offentlige anskaffelser).  

 

2. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen har 

iverksatt tiltak for å påse at aktuelle lover og regler (lov om 

offentlige anskaffelser) blir ivaretatt ved utviklingen av 

Klinikkområdet. Det vises her til kommunens deltakelse i 

Nasjonalt program for leverandørutvikling (i regi av KS, 

NHO og Difi med fokus på innovative anskaffelser) og 

gjennom bruk av ekstern jurist. 

 

 

 

SAK NR. 24/2018 REFERATSAKER  

 

Følgende saker ble referert: 

1. Vedr. klage på innsyn – Kontrollutvalgets sak 58/2017 (brev fra 

Fylkesmannen i Oppland til kontrollutvalget v/sekretariatet) 

2. Varsel om ny klage (brev fra Per Granerud 22.03.2018 til 

kontrollutvalget v/sekretær) 

3. Sykefraværet økte – ikke i nærheten av målet (artikkel i 

Kommunal Rapport 27.03.2018) 

4. Korrupsjonssaken i Drammen: Kommuneansatt dømt til 6 og 3,5 

års fengsel for grov korrupsjon 

5. Forslag til ny personopplysningslov (pressemelding 

regjeringen.no) 

6. Kommunalnytt nr. 1 – 2018 

7. Diverse avisartikler 

8. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

9. Brev av 15.04.2018 fra Per Granerud (presentert i møtet). 

 

Referatsak nr. 9 inneholdt taushetsbelagte opplysninger. Saken ble 

behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens § 31, jf. 

offentlighetslovens § 13.  

 

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 
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Hov, 16. april 2018. 

 

 

 

Finn Øksne   

nestleder 

 

 
 

RETT UTSKRIFT: 

Hov, 16. april 2018. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 
 

 

NESTE MØTE 
 

Dato: MANDAG 4. JUNI 2018 

Tidspunkt: KL. 0900 

Aktuelle saker:  

 Personvern og ny personopplysningslov (KU-sak 11/18) 

 Digitalisering (KU-sak 11/18) 

 Overordnet internkontroll med fokus på risikovurderinger og 

avviksrapportering (KU-sak 16/18) + presentasjon av elektronisk 

kvalitetssystem 

Saker til senere oppfølging: 

 Tema: Varsling: 

 Veileder: Ytringsfrihet og varsling (utsatt sak 22/3-18) 

 NOU 2018:6: Varsling – verdier og vern 

 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 
 

Kontrollutvalgets møteplan 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 
 


