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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

Mandag 4. juni 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 27-29), økonomisjef Terje 

Lindalen (sakene 27 og 28) og kontorsjef Knut Viset (sakene 27 og 28) og rådgiver Walter 

Draget (sak 29). 

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. 25/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.04.2018 

 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.04.2018 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 26/2018 STATUS FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 

«TIDLIG INNSATS OG TILPASSET OPPLÆRING»  

 

Vedtak, enstemmig: Kontrollutvalget tar til orientering at arbeidet med 

revisjonsrapporten er i sluttfasen, og at rapporten vil bli lagt 

frem til behandling i kontrollutvalgets møte den 10. september 

2018. 

 

 

 

SAK NR. 27/2018 OVERORDNET SYSTEM FOR INTERNKONTROLL I 

SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

Fra behandlingen: 

Rådmann Arne Skogsbakken orienterte om rådmannens overordnede 

system for å sikre betryggende kontroll med kommunens 
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virksomhet, herunder overordnede/sektorovergripende 

styringsdokumenter: 

 Etiske retningslinjer 

 Delegeringsreglementet 

 Budsjett/økonomiplan 

 Maler for tertialrapportering 

 Overordnet virksomhetsplan 

 Personalhåndbok (under revisjon) 

 Prosjekthåndbok 

 Månedsrapportering økonomi 

 Lederavtaler 

 

Kontorsjef Knut Viset presenterte kommunens elektronisk 

kvalitetssystem som bl.a. har som mål å understøtte arbeidet med 

internkontroll (system: Compilo). Følgende ble særlig gjennomgått:  

 Dokumentbasen 

 Avviksmodulen 

 Risikovurderinger  

 

Kontrollutvalget ble orientert om at det innenfor beredskapsområdet 

og innenfor grunnskolen er tatt i bruk egne systemer for 

risikovurderinger, og som erstatter bruk av Compilo. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Rådmannens presentasjon av kommunens overordnede 

system for internkontroll, tas til orientering.  

 

2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at rådmannen har etablert et overordnet system 

som er egnet til å sikre betryggende kontroll i tråd med 

kravet i kommunelovens § 23. 

 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge opp implementeringen av det 

elektroniske kvalitetssystemet. Saken følges opp senest i 

løpet av første halvår 2019 med fokus på følgende 

tema/områder: 

 

 Avvikshåndtering:  

Det bes om en presentasjon av omfanget av meldte avvik 

på de ulike områder og hvordan avvikshåndtering 

fungerer i alle deler av organisasjonen. I hvilken grad har 

man lykkes med å etablere en kultur for å melde avvik 

som grunnlag for læring og forbedring? 

 

 Risikovurderinger:  

Risikovurderinger en viktig del av et forsvarlig 

internkontrollsystem. Det bes om en presentasjon av 

hvordan risikovurderinger gjennomføres og 

dokumenteres i de ulike delene av organisasjonen?  
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SAK NR. 28/2018 MISLIGHETER OG KORRUPSJON: 

RISIKOVURDERINGER OG FOREBYGGING 

 

Fra behandlingen: 

Rådmann Arne Skogsbakken orienterte om kommunens etiske 

retningslinjer og hvordan det jobbes i organisasjonen for å sikre gode 

etiske holdninger blant alle ansatte. Etiske retningslinjer, opplæring 

av nyansatte og tydelig krav i de interne lederavtalene (rådmannens 

avtale med sine ledere), ble særlig vektlagt.  

 

Økonomisjef Terje Lindalen orienterte om tiltak for å motvirke 

misligheter og korrupsjon innenfor økonomiområdet, jf. kommunens 

økonomireglement.  

 

Vedtak, enstemmig: 1. Med bakgrunn i rådmannens orientering i møtet har 

kontrollutvalget inntrykk av at det er etablert tilfredsstillende 

rutiner for å forhindre misligheter og korrupsjon. Det vises her 

til at øverste administrative ledelse i kommunen synes å ha et 

høyt bevissthetsnivå, og at det er iverksatt flere tiltak for å sikre 

at kommunens etiske retningslinjer er kjent i hele 

organisasjonen. 

 

2. Kontrollutvalget har inntrykk av at det foreligger et 

forbedringspotensial knyttet til gjennomføring og 

dokumentasjon av helhetlige risikovurderinger på området. Ved 

senere oppfølging av temaet fra kontrollutvalgets side, vil det 

bli lagt vekt på å etterspørre konkrete risikovurderinger på 

området innenfor ulike deler av organisasjonen. Det vises her til 

de ulike «risikosonene», slik Transparency International Norge 

uttrykker det i sin veileder om antikorrupsjonsarbeid i 

kommuner: 

 Myndighetsrollen 

 Tjenesterollen 

 Utviklingsrollen 

 Eierrollen 

 

3. Risikovurderinger og antikorrupsjonsarbeid på politisk nivå 

følges opp overfor ordfører i kontrollutvalgets møte den 

10.09.2018, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 49/2017. 

 

 

 

SAK NR. 29/2018 NY PERSONOPPLYSNINGSLOV – HVA BETYR DET FOR 

KOMMUNEN? 

 

Fra behandlingen: 

Rådgiver Walter Draget orienterte om nytt lovverk og om 

kommunens arbeid med å tilpasse seg dette. Det ble orientert om 

valg av personvernombud (ekstern leverandør), og bruk av 

kommunens elektroniske kvalitetssystem i arbeidet med å 

dokumentere arbeidet på området.  

 

Rådmann Arne Skogsbakken supplerte orienteringen. 
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Vedtak, enstemmig: 1. Administrasjonens informasjon om ny 

personopplysningslov, og kommunens arbeid med å møte de 

nye kravene i loven, tas til orientering. 

 

2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at kommunen har iverksatt et arbeid med å 

tilpasse seg kravene i den nye personopplysningsloven, men 

at det gjenstår en del arbeid før man er i mål.  

 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge opp implementeringen av ny 

personopplysningslov og vil be om en ny orientering fra 

rådmannen etter at nytt lovverk har fungert en periode. I 

tillegg til en generell orientering, bes det særskilt om en 

presentasjon av:  

- Kommunens oversikt over hvilke personopplysninger 

som kommunen behandler. 

- Gjennomførte risikovurderinger (risiko for 

personvernkonsekvenser). 

- Rutiner for avvikshåndtering ved sikkerhetsbrudd. 

- Status for arbeidet med å etablere en sikkerhetskultur i 

organisasjonen. 

- Retten til sletting av personopplysninger (jf. GDPR 

artikkel 17) og kommunens rutiner på området. 

- Oppnevnt personvernombud: Hvordan fungerer 

ordningen med innleid konsulent? 

 

Saken følges opp senest i løpet av første halvår 2019. 

 

 

 

SAK NR. 30/2018 DET KOMMUNALE RISIKOBILDET 2016-2020 (RAPPORT 

FRA KS / DELOITTE) 

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær presenterte hovedtrekkene i rapporten. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Rapporten «Det kommunale risikobildet 2016-2020 tas til 

orientering. 

 

2. Med bakgrunn i rapporten ønsker kontrollutvalget å se 

nærmere på hvordan man kan sikre at en større andel av 

forvaltningsrevisjonene rettes mot kvalitet på tjenester, 

produktivitet i tjenesteproduksjonen og måloppnåelse. 

 

 

 

SAK NR. 31/2018 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert: 

1. Informasjon om barnevernet – Gjøvik Land barneverntjeneste 

(publisert på kommunens hjemmeside 11.04.2018) 

2. Orientering om diverse kommunikasjon  
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3. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2018 - kontrollutvalget 

4. Diverse avisartikler 

5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

Referatsak nr. 2 inneholdt taushetsbelagte opplysninger. Saken ble 

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

offentlighetslovens § 13.  

 

Under referatsak nr. 5 informerte utvalgssekretær om tidspunkt og 

opplegg for felles kontrollutvalgsmøte i Gjøvikregionen. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Referatsakene tas til orientering. 

 

2. Det tas til orientering av felles kontrollutvalgsmøte i 

Gjøvikregionen er fastsatt til torsdag 23.08.2018 og at møtet 

avvikles i kommunestyresalen i Vestre Toten kulturhus. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hov, 4. juni 2018. 

 

 

 

Finn Øksne   

nestleder 

 

 
 

RETT UTSKRIFT: 

Hov, 4. juni 2018. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTE MØTE 
 

Dato: TORSDAG 23. AUGUST 2018 (fellesmøte kontrollutvalg) 

Tidspunkt: KL. 0900 

Aktuelle saker:  

 Horisont Miljøpark IKS: Presentasjon av selskapet og vurdering av felles 

forundersøkelse 

 Kontrollutvalget som tipskanal 

 Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen – presentasjon v/innkjøpsleder 

 Anskaffelser: Risikovurderinger og tiltak mot arbeidslivskriminalitet 

 Hvordan oppnå økt fokus på evaluering av kvalitet, produktivitet og 

måloppnåelse i forvaltningsrevisjoner? 

 Vurdering av felles revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen 
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Møte 10/9-18: 

 Korrupsjon: Risikovurderinger og antikorrupsjonsarbeid på politisk nivå 

(KU-sak 28/18) 

 Forvaltningsrevisjonsrapport: Tidlig innsats og tilpasset opplæring 

 Regnskapsrevisjon: Revisjonsstrategi for revisjon av Søndre Land 

kommunes regnskap for 2018 

 Kontrollutvalgets budsjett for 2018 

 Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2018 

 

Saker til senere oppfølging: 

 Internkontroll: Risikovurderinger og avviksrapportering (KU-sak 27/18) – 

første halvår 2019 

 Misligheter og korrupsjon – konkrete risikovurderinger (KU-sak 28/18) 

 Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 29/18) 

 Digitalisering (KU-sak 11/18) 

 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) 

 

Årlige saker: 

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

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

 Regnskapsrevisjon: Revisjon av beboerregnskap (tas fortrinnsvis i samme 

møte som behandlingen av årsregnskapet) 

 

Bestillinger - Innlandet Revisjon IKS:   

 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  

 Torsdag 23.08.2018 kl. 0900 – ekstra møte (fellesmøte kontrollutvalg Gjøvikregionen) 

 Mandag 10.09. 2018 kl. 0900 

 Mandag 29.10. 2018 kl. 0900 

 Mandag 10.12. 2018 kl. 0900 
 


