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Finn Øksne (Sp), nestleder 
Gerd Margot Michaelsen (Ap) 
 
 

 
 
 
Kopi til: 

 Ordfører og rådmann  
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 

 
 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Fredag 25. januar 2019 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1500 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  

 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

 Sak 04/19 – Prosjektplan Horisont Miljøpark IKS: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein orienterer. Saken er 
satt opp til behandling kl. 0930.  
 

 Sak 05/19 – Regnskapsrevisjon/statusrapport: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen orienterer. 
Saken er satt opp til behandling kl. 1030.  
 

 Sak 06/19 – Legetjenester/kommuneoverlegen: 
Kommuneoverlege Jens A. Mørch orienterer. Saken er satt opp til behandling kl. 1230. 
 

 
Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 

 
KONTROLLUTVALGET I  

SØNDRE LAND KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I SØNDRE LAND RÅDHUS  
Fredag 25. januar 2019 kl. 0900 

(Sted: Formannskapssalen, rådhuset) 
 
 
 
SAK NR. 01/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.12.2018 
 
SAK NR. 02/2019 JUSTERT MØTEPLAN FOR 2019 
 
SAK NR. 03/2019 OPPFØLGING AV VEDTAK I KONTROLLUTVALGET – 

PRIORITERINGER 2019 
 
SAK NR. 04/2019 PROSJEKTPLAN SELSKAPSKONTROLL: HORISONT 

MILJØPARK IKS  
 
SAK NR. 05/2019 REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018  
 
SAK NR. 06/2019 LEGETJENESTEN I SØNDRE LAND KOMMUNE – 

KOMMUNEOVERLEGENS ROLLE OG OPPGAVER 
 
SAK NR. 07/2019 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2018 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 
SAK NR. 08/2019 REFERATSAKER  
 
 
 
 
 

Gjøvik, 17. januar 2019. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Ordfører, rådmannen og vararepresentanter til kontrollutvalget  
- Innlandet Revisjon IKS 
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SAK NR. 01/2019 

 
Søndre Land kommune  

     
 

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.12.2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 25.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 10.12.2018 

 
Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.12.2018 godkjennes. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
 
Følgende tilbakemelding ble mottatt etter at protokollen var distribuert/offentliggjort:  
 

 Vedr. sak 64/2018 Registrering av psykisk utviklingshemmede i Søndre Land 
 

Opprinnelig vedtakstekst – pkt. 2: Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen ikke er involvert 
i diagnosesetting. Dette gjøres primært av spesialhelsetjenesten.  
 
Kommentar: Kommunen kan være involvert i diagnosesetting, det er godkjent at lege eller 
psykolog stiller diagnose. Forslag til ny formulering er at kommunen i liten grad er involvert i 
diagnosesetting. Dette gjøres primært av spesialisthelsetjenesten. 

 
Den vedlagte protokollen er endret i tråd med forslaget. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 
Mandag 10. desember 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1530. 
 
Som medlemmer møtte:  
Bjørg Horn (Sbl), leder 
Finn Øksne (Sp), nestleder 
Gerd Margot Michaelsen (Ap) 
 

 
 

Følgende hadde meldt forfall: 
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd - Randi Marta Berg (sakene 62, 
63 og 64), kommunalsjef Lokalsamfunn og stab - Pål Rønningen (sak 62) og kommunalsjef 
Oppvekst – Knut Åge Berge (sak 62). 
Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein og forvaltningsrevisor Kari 
Robbestad (begge møtte under sak 57). 
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 utvalgsleder Bjørg Horn som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

Til behandling: 
 
SAK NR. 56/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.10.2018 
 
Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.10.2018 godkjennes.

 
 
 
SAK NR. 57/2018 FORANALYSE: HORISONT MILJØPARK IKS 

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein 
presenterte foranalysen og svarte på spørsmål. 
 
Forvaltningsrevisor Kari Robbestad orienterte om den delen av 
foranalysen som omhandlet selvkost. 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar foranalysen til orientering, og ønsker å 

gå videre med planleggingen av et felles 
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revisjonsprosjekt/selskapskontroll rettet mot de foreslåtte 
områdene i foranalysen: 

 Kostnadseffektivitet 
 Selvkost 
 Kundetilfredshet/beredskap 

 

2. Innlandet Revisjon IKS bes om å utarbeide en prosjektplan 
der man også inkluderer følgende tema: 

 Arbeidskontrakter/etterlevelse av arbeidsmiljølov i 
datterselskapet Horisont Renovasjon AS. 

 Felles eierstrategi og lovlighet av utbyttepolitikk. 

 
 
SAK NR. 58/2018 TILSYNSRAPPORT – TJENESTER TIL PSYKISK 

UTVIKLINGSHEMMEDE 
 
Fra behandlingen: 
Fylkesmannen tilsyn, utført i perioden 10.01.2018 – 05.06.2018, ble 
gjennomgått og drøftet. 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar Fylkesmannens tilsyn med kommunens 

tjenester til psykisk utviklingshemmede til orientering, og 
har merket seg at det ble konkludert med to lovbrudd: 

 

 Lovbrudd 1  
Søndre Land kommune sikrer ikke at tjenesten personlig 
assistanse til personer med utviklingshemming blir 
gjennomført systematisk. De fagadministrative 
systemene er ufullstendige. 

 Lovbrudd 2  
Søndre Land kommune sørger ikke for at 
legemiddelhåndteringen gjennomføres i henhold til lov 
og forskrift, og for at personalet har tilstrekkelig 
kompetanse i å gjennomføre førstehjelp. 

 
2. Kontrollutvalget tar til orientering at det er laget en plan for 

lukking av avvikene.  
 

3. Kontrollutvalget vil følge opp saken etter en tid for å påse at 
de planlagte tiltakene er satt ut i livet, og at de fungerer som 
forutsatt.  

 
 
SAK NR. 59/2018 VURDERING AV TEMA FOR FELLES UNDERSØKELSER 

OG SAMARBEID MELLOM KONTROLLUTVALGENE I 
GJØVIKREGIONEN  
 

Vedtak, enstemmig: Saken utsettes til neste møte. 
 

 
 



 3

SAK NR. 60/2018 MØTEPLAN FOR 2019 - KONTROLLUTVALGET 
 
Vedtak, enstemmig: Møteplan for kontrollutvalget for 2019 fastsettes slik: 

 
 
 

 Fredag 25.01.2019 kl. 0900  
 Mandag 11.03. 2019 kl. 0900  
 Torsdag 11.04. 2019 kl. 0900 (årsregnskap) 
 Mandag 27.05. 2019 kl. 0900  
 Mandag 09.09. 2019 kl. 0900 
 Mandag 07.10. 2019 kl. 0900 (siste møte i valgperioden) 
 Mandag 09.12. 2019 kl. 0900 

 
 
 
SAK NR. 61/2018 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 

2019 
 
Vedtak, enstemmig: Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å reise til 

Kontrollutvalgskonferansen 2019 den 30. – 31. januar 2019.  
 

 
 
SAK NR. 62/2018 OPPFØLGING AV KOMMUNEBAROMETERET 2018 – 

UTVALGTE OMRÅDER 
 
Fra behandlingen: 
Kommunalsjef Lokalsamfunn og stab, Pål Rønningen, kommenterte 
utvalgte tema innenfor Vann, avløp og renovasjon. 
  
Kommunalsjef Oppvekst – Knut Åge Berge, kommenterte utvalgte 
tema innenfor Skole og Barnehage. Det ble orientert om hvordan 
man jobber i grunnskolen med å forhindre frafall i videregående 
skole. Innenfor barnehage ble det orientert om status for de ulike 
barnehagene mht. fagutdanning og dispensasjoner, og hvordan man 
jobber for å rekruttere og beholde ansatte med fagutdanning.  
 
Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd, Randi Marta Berg, 
kommenterte utvalgte tema innenfor Pleie og omsorg, med fokus på 
hjemmesykepleien.  

 
 Vedtak, enstemmig: 1. Administrasjonens kommentarer til utvalgte nøkkeltall fra 

Kommunebarometeret 2018, tas til orientering: 
 

 Vann, avløp og renovasjon: 
 
 Vannkvalitet: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 

med god kvalitet E-coli (388. plass). 
Kommentar:  
Det ble i 2017 registrert 1 stk. vannprøve fra Ånes 
vannverk i Odnes med e-coli bakterier. 
 

 Vannlekkasje: Andel av vannet som går tapt på 
grunn av lekkasjer (381. plass). 
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Kommentar: 
Det ble i 2017 rapportert inn en lekkasjeprosent 
(vanntap) på ca. 58 % i Søndre Land kommune.  

Årsaken til den svake plasseringen synes å være 
beregningsmodellen, og at man for 2017 har 
rapportert inn for høy lekkasjeprosent. Det foreligger 
ny mal for beregning som tas i bruk 2018. Dersom 
denne benyttes for 2017 er beregnet vanntap ca. 47%. 
Dette er fortsatt høyt. Et ubesvart spørsmål er hvorfor 
de høye investeringene i ledningsnettet de senere 
årene ikke synes å bidra til reduksjon i lekkasjer.   

 
 Skole - Frafall (341. plass): Rangeringen gjelder andel 

elever fra kommunen som har fullført og bestått 
videregående innen fem år.  
Kommentar: Tallene for Søndre Land kommune de siste 
årene har vist en positiv utvikling, men kommunen ligger 
fortsatt høyt sammenlignet med gjennomsnitt i Oppland 
fylke og gjennomsnitt for landet. Ca. en av fire 
gjennomfører ikke videregående skole. Årsakene er 
sammensatte og det jobbes med en rekke tiltak i 
grunnskolen for å forhindre frafall i den videregående 
skolen. 

 
 Barnehage (400 plass): 

Årsaker til den svake plasseringen på området synes i 
stor grad å skyldes nøkkeltallene knyttet til 
fagutdanning:  
 Andel styrere og ledere med pedagogisk 

utdanning, kommunale barnehager (365. plass). 
 Andel ansatte i kommunale barnehager med 

pedagogisk utdanning (354. plass). 
Kommentar:  
Pedagogiske ledere: Av 24,2 årsverk er 6,8 på 
dispensasjon. Dette er en stor andel. Ingen bedring 
gjennom 2018. Det jobbes med tiltak for å rekruttere og 
beholde.  
Barnehagestyrere: Av 4,4 årsverk er 0,4 årsverk på 
dispensasjon. Tallene gir ingen grunn til bekymring. 

 
 Pleie og omsorg – hjemmesykepleie (413. plass): 

Rangeringen gjelder gjennomsnittlig antall tildelte 
timer i uken. 
Kommentar: 
Hovedårsaken antas å være at kommunen har en høyere 
andel av befolkningen over 80 år på sykehjem, enn 
mange andre kommuner (jf. kostratall). At man tidligere 
får sykehjemsplass, reduserer behovet for 
hjemmesykepleie. Andre årsaker kan være:  
 Hjemmetjenesten i Søndre Land kommune 

utfører tjenester som i andre kommuner utføres 
av hjemmesykepleien. 

 Velferdsteknologi er tatt i bruk på enkelte 
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områder. Dette medfører redusert behov for 
hjemmesykepleie. 

 
2. Kontrollutvalget er bekymret for det høye antall elever fra 

Søndre Land kommune som ikke fullfører videregående 
skole (ca. en av fire fullfører ikke). Evaluering av kommunes 
arbeid med å nå målet om å øke andelen som gjennomfører 
videregående, tas med ved senere drøfting av tema for 
forvaltningsrevisjon i kommunen.  

 
 
 
SAK NR. 63/2018 FASTLEGEORDNINGEN I SØNDRE LAND  
 

Fra behandlingen: 
Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd Randi Marta Berg 
orienterte og svarte på spørsmål. Følgende tema ble særlig 
gjennomgått:   

- Kommunens ansvar (jf. forskrift om fastlegeordningen). 
- Søndre Land: 6 fastleger og 1 turnuslege. 
- Ordningen i Søndre Land («hybrid-modell»). 
- Kommunens styring og ledelse av ordningen. 
- Avtale mellom Den norske legeforening og Søndre Land 

kommune om fastlegeordningen – lokal avtale. 
- Håndtering av klager. 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar til orientering at det er inngått ny avtale 

mellom Den norske legeforening og Søndre Land kommune 
om fastlegeordningen (lokal avtale), med virkning fra 
01.07.2018.   
 

2. Kontrollutvalget merker seg at man har god legedekning i 
Søndre Land kommune, og at man pr. d.d. har ledige plasser 
(ca. 400 plasser).  

 
3. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at det foreligger lav risiko for en «fastlegekrise» 
i Søndre Land kommune, slik man ser i enkelte andre 
kommuner i landet.  

 
4. Kontrollutvalget ønsker mer innsikt i kommunens styring og 

kontroll med legetjenestene i kommunen, herunder måling 
og evaluering av kvalitet på tjenestene. Kontrollutvalget 
inviterer kommunelegen til en samtale omkring temaet.  

 
 
SAK NR. 64/2018 REGISTRERING AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I 

SØNDRE LAND 
 

Fra behandlingen: 
Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd Randi Marta Berg 
orienterte og svarte på spørsmål. 
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Vedtak, enstemmig: 1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at:  
 

 Kommunen har gode rutiner for registrering og 
rapportering av psykisk utviklingshemmede.  
 

 Den relativt store økningen i antall registrerte 
personer i perioden 2008-2018 (økning fra 32 til 44) 
synes å ha naturlige forklaringer.  

 
2. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen i liten grad 

er involvert i diagnosesetting. Dette gjøres primært av 
spesialhelsetjenesten. 

 
 
 
SAK NR. 65/2018 REFERATSAKER  

 
Følgende saker ble referert: 
1. Saksliste – kommunestyrets møte 29.10.2018 

 Saksprotokoll k.sak 49 – Kontrollutvalgets budsjett for 
2019 

 Saksprotokoll k.sak 51 - Forvaltningsrevisjonsrapport 
2. Saksliste – kommunestyrets møte 19.11.2018 
3. Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet (info. fra 

Utdanningsdirektoratet) 
4. Utviklingen av Hovlitunet (info. fra kommunens hjemmeside) 
5. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2018 - Kontrollutvalget 
6. Diverse avisartikler 
7. Evaluering av fellesmøte mellom kontrollutvalgene i 

Gjøvikregionen 23.08.2108 
8. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 

 
 

 
SAK NR. 66/2018 FORSVARLIG UTREDNING AV SAK OM EIERSTRATEGI 

HORISONT MILJØPARK IKS  
 

Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt opp på sakslista.  
 
Bakgrunn for saken var opplysninger fremkommet i fellesmøte for 
kontrollutvalgene i Gjøvikregionen den 23.08.2018, og gjennomført 
foranalyse av Horisont Miljøpark IKS fremlagt i kontrollutvalgets 
møte den 10.12.2018 (sak 57/2018).  
 
Saken ble drøftet med bakgrunn i kravet til forsvarlig utredning, jf. 
kommunelovens § 23 nr. 2: 
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Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for 
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir 
iverksatt. 

 
Vedtak, enstemmig: Med bakgrunn i opplysninger om dialogen mellom Horisont 

Miljøpark IKS og eierkommunene i forkant av behandlingen av 
sak om eierstrategi for selskapet (jf. k.sak 34/2018), bes 
Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre en kontroll med at 
saken som ble lagt frem var forsvarlig utredet.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hov, 10. desember 2018. 
 
 
 
Bjørg Horn 
leder 
 

 
 

RETT UTSKRIFT: 
Hov, 10. desember 2018. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 25. JANUAR 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

 Legetjenester i Søndre Land – styring, kontroll, kvalitet (KU-sak 63/18) 
 Prosjektplan – Horisont Miljøpark IKS 
 Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og vurdering av felles 

revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen (utsatt sak fra møte 23/8-18 og 
10/12-18) 

 Oppfølging av vedtak i kontrollutvalget – prioriteringer 2019 
 Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet for 2018 
 Kontrollutvalgskonferansen 2019 
 Ny kommunelov  
 
Saker til senere oppfølging: 
 Varslingsrutiner i Søndre Land kommune (KU-sak 48/18) 
 Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 41/18, første 

halvår 2019) 
 Internkontroll: Risikovurderinger og avviksrapportering – implementering 

av kvalitetssystemet (KU-sak 27/18, oppfølging første halvår 2019) 
 Mislighetsrisiko – konkrete risikovurderinger (KU-sak 28/18) 
 Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 29/18) 
 Digitalisering (KU-sak 11/18) 
 Tomtesalg og markedsføringsavtale (KU-sak 02/18) 
 NAV Søndre Land: Internkontroll og tilgjengelighet for brukerne (KU-sak 

03/18) 
 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) 
 
Høst 2019 evt. 2020: 
 Oppfølging av tilsynsrapport fra 1. halvår 2018 – tjenester til psykisk 

utviklingshemmede (KU-sak 58/18, følges opp høst 2019, evt. 2020) 
 
Årlige saker: 
 Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging – årlig sak (KU-sak 56/17) 
 Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 42/17) 
 Kommunebarometeret (analyse utarbeidet av Kommunal Rapport) 
 Regnskapsrevisjon: Revisjon av beboerregnskap (tas fortrinnsvis i samme 

møte som behandlingen av årsregnskapet) 
 
Bestillinger - Innlandet Revisjon IKS:   
 Prosjektplan - Horisont Miljøpark IKS (vedtak i fellesmøte 23/8-18 – se 

også vedtak KU-sak 55/18)  
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SAK NR. 02/2019 

 
Søndre Land kommune  
     

 
 
 
 
JUSTERT MØTEPLAN FOR 2019  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 25.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Møtekalender 2019 for kommunen Vedlegg 1 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Justert møteplan for kontrollutvalget for resten av 2019 fastsettes slik: 
 
 
 

 Mandag 11.03. 2019 kl. 0900  
 Fredag 10.05.2109 kl. 0900 
 Onsdag 12.06.2019 kl. 0900 
 Tirsdag 03.09.2019 kl. 0900 
 Mandag 07.10. 2019 kl. 0900  
 Mandag 09.12. 2019 kl. 0900 

 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Møteplan for 2019 ble vedtatt i forrige møte. I etterkant viste det seg utfordrende å få hensiktsmessig 
møterom for flere av møtene. Det er derfor utarbeidet justert møteplan. Det er avklart at møterom er 
tilgjengelig på de nye tidspunktene. Nedenfor følger oversikt over endringene som er gjort: 
 

 Mandag 11.03. 2019 kl. 0900  
 Torsdag 11.04. 2019 kl. 0900 – endret til fredag 10.05.2109 kl. 0900 
 Mandag 27.05. 2019 kl. 0900 – endret til onsdag 12.06.2019 kl. 0900 
 Mandag 09.09. 2019 kl. 0900 – endret til tirsdag 03.09.2019 kl. 0900 
 Mandag 07.10. 2019 kl. 0900  
 Mandag 09.12. 2019 kl. 0900 



           Vedlegg 
 
 
 
MØTEKALENDER SØNDRE LAND 2019 
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SAK NR. 03/2019 

 
Søndre Land kommune  
     

 
 
 
 
OPPFØLGING AV VEDTAK I KONTROLLUTVALGET – 
PRIORITERINGER 2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 25.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen) 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Vedtatte oppfølgingssaker i kontrollutvalget prioriteres slik i 2019: 

 
 ………… 
 ………… 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har fattet en flere vedtak om saker man øsker å følge opp, primært gjennom 
orienteringer fra rådmannen/administrasjonen.  
 
Omfanget av vedtak/saker til oppfølging gjør at man får behov for å prioritere gjennom 2019.  
 
Nedenfor følger en opplisting av tema som er vedtatt til videre oppfølging:  
 

 Varslingsrutiner i Søndre Land kommune (KU-sak 48/18) 
 Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 41/18, første halvår 2019) 
 Internkontroll: Risikovurderinger og avviksrapportering – implementering av 

kvalitetssystemet (KU-sak 27/18, oppfølging første halvår 2019) 
 Mislighetsrisiko – konkrete risikovurderinger (KU-sak 28/18) 
 Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 29/18) 
 Digitalisering (KU-sak 11/18) 
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 Tomtesalg og markedsføringsavtale (KU-sak 02/18) 
 NAV Søndre Land: Internkontroll og tilgjengelighet for brukerne (KU-sak 03/18) 
 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) 
 
Høst 2019 evt. 2020: 
 Oppfølging av tilsynsrapport fra 1. halvår 2018 – tjenester til psykisk 

utviklingshemmede (KU-sak 58/18, følges opp høst 2019, evt. 2020) 
 

Årlige saker: 
 Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging – årlig sak (KU-sak 56/17) 
 Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 42/17) 
 Kommunebarometeret (analyse utarbeidet av Kommunal Rapport) 
 Regnskapsrevisjon: Revisjon av beboerregnskap (tas fortrinnsvis i samme møte som 

behandlingen av årsregnskapet) 
 

 
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 04/2019 

 
Søndre Land kommune  

       
   

 
 
 
PROSJEKTPLAN SELSKAPSKONTROLL: HORISONT 
MILJØPARK IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 25.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:  

1. Prosjektplan selskapskontroll - Horisont Miljøpark IKS 
2. Innføring av betaling av trevirke fra privatpersoner 
3. Subsidiering av Eidsiva (artikkel i Oppland 

Arbeiderblad 04.01.2019) 
4. Henvendelse fra varaordfører i Gjøvik vedr. innføring 

av avgift for trevirke  

 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
 
Muntlig orientering 
 

 
 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 
 
1. Prosjektplanen for selskapskontrollen godkjennes. Revisjonsprosjektet skal besvare 

følgende problemstillinger:  
 

a) Gir selskapets rutiner og praksis for utarbeiding av selvkostregnskap grunnlag for 
riktig fastsetting av gebyrer i kommunestyrene?  

b) Ivaretas pålagt regnskapsmessig skille mellom nærings- og husholdningsavfall?  

c) Ivaretas kostnadsfordelingen mellom kommunene slik at regelverket på området 
oppfylles?  

d) Hvor effektivt drives selskapet, blant annet sett i forhold til lignende selskaper?  
e) Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for tjenestene?  

f) Etterleves arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS mht 
arbeidsavtaler og lønnsforhold?  

 
2. …………….. 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Med bakgrunn i prioriteringer i plan for selskapskontroll 2016-2019 ble Horisont Miljøpark IKS 
drøftet i fellesmøte den 23.08.2018 der de fem kontrollutvalgene i Gjøvikregionen deltok. Det ble 
fattet likelydende vedtak i de fem kontrollutvalgene om å gjennomføre en foranalyse der formålet var 
å avklare om det er formålstjenlig å gå videre med nærmere undersøkelser/revisjonsprosjekt, evt. 
hvilke tema/områder man ønsker å rette undersøkelsen mot. 
 
Foranalysen er behandlet i fire av de fem kontrollutvalgene i møter i november/desember 2018 med 
likelydende vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget tar foranalysen til orientering, og ønsker å gå videre med 
planleggingen av et felles revisjonsprosjekt/selskapskontroll rettet mot de foreslåtte 
områdene i foranalysen:  
 Kostnadseffektivitet  
 Selvkost  
 Kundetilfredshet/beredskap  

 
2. Innlandet Revisjon IKS bes om å utarbeide en prosjektplan der man også inkluderer 

følgende tema:  
 Arbeidskontrakter/etterlevelse av arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont 

Renovasjon AS.  
 Felles eierstrategi og lovlighet av utbyttepolitikk.  

 
 
Vedlagt saken følger forslag til prosjektplan for prosjektet. Som det fremgår av planen er det lagt opp 
til følgende problemstillinger: 
 

a) Gir selskapets rutiner og praksis for utarbeiding av selvkostregnskap grunnlag for riktig 
fastsetting av gebyrer i kommunestyrene?  

b) Ivaretas pålagt regnskapsmessig skille mellom nærings‐ og husholdningsavfall?  

c) Ivaretas kostnadsfordelingen mellom kommunene slik at regelverket på området 
oppfylles?  

d) Hvor effektivt drives selskapet, bl.a sett i forhold til lignende selskaper?  
e) Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for tjenestene?  

f) Etterleves arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS mht 
arbeidsavtaler og lønnsforhold?  

 
Prosjektet er stipulert til ca. 400 timer, og er planlagt gjennomført våren 2019. Med bakgrunn i 
kommunenes eierandeler i selskapet gir dette følgende kostnadsfordeling på kontrollutvalgene:  
 

 Eierandel Kostnad 
Gjøvik 42,4 % 169 600 
Østre Toten 21,1 % 84 400 
Vestre Toten 18,7 % 74 800 
Nordre Land 9,6 % 38 400 
Søndre Land 8,2 % 32 800 

SUM 100 % 400 000 
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Vedr. selvkost og betaling for trevirke: 
 
Kontrollutvalget i Gjøvik har fått en henvendelse fra varaordfører der kontrollutvalget oppfordres til 
å se nærmere på innføringen av avgift på kr. 200 pr. m2 for levering av trevirke. Dette har tidligere 
vært gratis for privatpersoner. 
 
Det antas at spørsmålene rundt denne konkrete avgiften kan gjennomgås og vurderes under 
problemstilling 1 (vedr. selvkost). I og med at det er reist spørsmål om sammenhengen mellom 
avgiften for å levere trevirke og selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Energi AS, så kan 
dette berøre problemstilling 2 (skille mellom nærings- og husholdningsavfall for å unngå 
kryssubsidiering).  
 
Dersom det ikke lar seg gjøre å innarbeide spørsmålene på en tilfredsstillende måte, bør det vurderes 
å lage en egen problemstilling som retter seg spesielt mot den nye avgiften for levering av trevirke. 
Stort politisk fokus trekker i retning av at man bør vurdere denne løsningen. 
 
 
Avslutning: 
 
Prosjektplanen som er lagt frem er i tråd med vedtak og ønsker fra kontrollutvalgene, og det foreslås 
derfor å godkjenne denne med de problemstillingene som fremkommer i planen.  
 
Spørsmålet om revisjonsprosjektet bør utvides med en egen problemstilling knyttet til den nylig 
innførte avgiften for innlevering av trevirke, legges frem til drøfting. 
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1  INNLEDNING 

 

I felles kontrollutvalgsmøte for Gjøvik-regionen 23. august 2018 var følgende sak satt opp: Horisont 

Miljøpark IKS - presentasjon av selskapet og vurdering av forundersøkelse. I møtet bestilte alle de fem 

kontrollutvalgene i likelydende vedtak en foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS. I vedtaket heter det 

blant annet at «Hensikten med foranalysen er å gi kontrollutvalgene et best mulig beslutningsgrunnlag 

for å vurdere behovet for gjennomføring av en felles eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon i 

selskapet.» 

 

Innlandet Revisjon la fram foranalyse ang selskapskontroll I Horisont Miljøpark IKS for fire av 

kontrollutvalgene i møter i november/desember 20181. Kontrollutvalgene fattet følgende likelydende 

vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tar foranalysen til orientering, og ønsker å gå videre med planleggingen av et 

felles revisjonsprosjekt/selskapskontroll rettet mot de foreslåtte områdene i foranalysen: 

 Kostnadseffektivitet 

 Selvkost 

 Kundetilfredshet/beredskap 

 

2. Innlandet Revisjon IKS bes om å utarbeide en prosjektplan der man også inkluderer følgende 

tema: 

 Arbeidskontrakter/etterlevelse av arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon 

AS. 

 Felles eierstrategi og lovlighet av utbyttepolitikk. 

 

Prosjektplanen tar utgangspunkt i dette vedtaket, samt innholdet i nevnte foranalyse.  

 

2  PROBLEMSTILLINGER  

 

Prosjektarbeidet vil ta utgangspunkt i følgende problemstillinger:  

 

I. Gir selskapets rutiner og praksis for utarbeiding av selvkostregnskap grunnlag for riktig 

fastsetting av gebyrer i kommunestyrene? 

II. Ivaretas pålagt regnskapsmessig skille mellom nærings- og husholdningsavfall? 

III. Ivaretas kostnadsfordelingen mellom kommunene slik at regelverket på området oppfylles? 

IV. Hvor effektivt drives selskapet, bl.a sett i forhold til lignende selskaper? 

                                                           
1 Gjøvik 30.11, Østre Toten 6.12, Søndre Land 10.12, Vestre Toten 12.12. Kontrollutvalget i Nordre Land skal etter planen 

behandle foranalysen i møte 11.2.19. 
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V. Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for tjenestene? 

VI. Etterleves arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS mht arbeidsavtaler og 

lønnsforhold? 

 

Det vil kunne oppstå behov for å endre formuleringer av problemstillingene underveis i prosjektet. 

Dersom dette skulle bli aktuelt vil endringene bli diskutert med sekretariatet.  

 

Utbyttepolitikk 

Felles eierstrategi ble behandlet av kommunestyrene i Gjøvik-regionen våren 2018. I eierstrategien var 

det lagt inn et punkt (pkt 3.5) om at styret skal legge fram en treårs utbytteplan hvert år i oktober, 

samt at utbyttet over tid skal utgjøre minimum 50 % av resultat etter skatt fra næringsdelen av 

selskapet2.  

 

I det nevnte fellesmøtet 23.8.18 ble det blant annet stilt spørsmål om lovligheten av å operere med 

utbytteplaner og mål for utbytteandeler i interkommunale selskaper. Kontrollutvalget i Søndre Land 

kommune vedtok i sitt møte 29. oktober 2018 å be om at det ved utarbeidelsen av foranalysen ble tatt 

hensyn til synspunkter knyttet til utbyttepolitikk i eierstrategiens pkt 3.5 som kom opp i møte 23.8. 

Utbyttepolitikk ble drøftet i foranalysen, kapittel 3.2.  

 

I gjennomføringen av prosjektet vil temaet om utbyttepolitikk bli ivaretatt ved å undersøke 

- status for felles eierstrategi (etter at kommunestyrene har fattet ulike vedtak ang 

eierstrategien).  

- innholdet i lov om interkommunale selskaper angående utbytte fra interkommunale 

selskaper, herunder utbytteplaner. 

 

Tema utbytte/utbyttepolitikk vil ha karakter å være en «avsjekk», og er derfor ikke satt opp som en 

problemstilling for prosjektet. 

 

3  REVISJONSKRITERIER 

 

Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige 

standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene 

er at det skal settes opp noen autoritative ”standarder” som kan være grunnlaget for revisjonens 

vurderinger. I og med at revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et ideal for hvordan tilstanden 

bør være på området, danner kriteriene også utgangspunkt for revisjonens anbefalinger. 

 

                                                           
2 I kommunestyrebehandlingen vedtok tre av de fem kommunestyrene å ta ut formuleringen om at utbyttet over tid skal 

utgjøre minimum 50 % av resultat etter skatt fra næringsdelen. 
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Nedenfor gjennomgås kilder til revisjonskriteriene for hver problemstilling. Konkrete revisjonskriterier 

vil bli utarbeidet i første fase av prosjektarbeidet. 

 

Problemstilling I - III 

I kommunenes felles eierstrategi, pkt 3.3 heter det at «Selskapet skal konkurrere på lik linje med andre 

aktører når det gjelder markedet for næringsavfall. 

Selskapet må legge frem adskilte resultatregnskaper for husholdningsavfall og næringsavfall, dvs 

mellom den virksomheten som er konkurranseutsatt og ikke. Kryssubsidiering mellom 

husholdningsavfall og næringsavfall må ikke forekomme.» 

 

De konkrete revisjonskriteriene vi først og fremst vil benytte er Kommunal- og moderniserings-

departementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) og 

Miljødirektoratets veileder om beregning av avfallsgebyr (M-258/2014).  

 

Kommunens plikter når det gjelder innsamling av husholdningsavfall er beskrevet i forurensingsloven 

§30. Alle kostnadene ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal dekkes over avfallsgebyret, 

jfr også forurensningsloven § 34. Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall er 

beskrevet i kapittel 15 i avfallsforskriften.  Formålet med dette kapitlet er å sikre at avfallsgebyr for 

husholdningsavfall fastsettes i tråd med forurensningsloven, samt å forhindre ulovlig kryssubsidiering 

mellom næringsavfall og den lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall.  Det går frem 

av avfallsforskriften § 15-4 at det skal foreligge separat regnskap for lovpålagt håndtering av 

husholdningsavfall. Miljødirektoratets veileder trekker opp nærmere retningslinjer for organisering av 

virksomheten og fordeling av kostnader for å unngå kryssubsidiering mellom husholdningsavfall og 

næringsavfall. 

 

Det er kommunestyret i den enkelte kommune som skal fastsette avfallsgebyret (jfr § 15-3 i forskriften) 

og er ansvarlig for utføringen av tjenestene, uavhengig av hvordan tjenesten er organisert. 

Avfallsgebyret skal fastsettes slik at det tilsvarer de totale kostnadene kommunen påføres ved 

lovpålagt håndtering av husholdningsavfallet. I følge veileder om beregning av kommunale 

avfallsgebyr skal nettokostnadene i et interkommunalt selskap fordeles mellom kommunene etter 

bruk av tjenestene og ikke etter eierandel. I tillegg til kommunens andel av selskapets kostnader skal 

de respektive kommunenes egne kostnader inkluderes i gebyrgrunnlaget.  
 

Problemstilling IV/V 

Revisjonskriterier vil hentes primært fra kommunenes eierstrategi for Horisont Miljøpark. 

Eierstrategien trekker blant annet fram effektiv avkastning på kapital, kundetilfredshet og effektiv 

drift: «Selskapet skal ha en kapitalstruktur som er tilpasset virksomheten, og som gir en effektiv drift, 

samt en tilfredsstillende avkastning på investert kapital.» ,…, Eierne forventer at selskapet har fokus på 

effektiv drift. Tjenestene som ytes (produseres) skal være av høy kvalitet, slik at kundetilfredsheten er 

høy. ,.., Selskapet bør måles mot andre tilsvarende selskaper hva gjelder både effektivitets- og 

kvalitetsindikatorer.» 
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Det kan også være aktuelt å trekke inn renovasjonsforskriften for kommune i Gjøvik-regionen i 

grunnlaget for revisjonskriterier. 

 

Problemstilling VI 

I Norge er det et krav etter arbeidsmiljøloven § 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale ved alle 

ansettelsesforhold. Dette vil legges til grunn for våre undersøkelser. Vi vil også finne ut hvilke 

tariffavtaler bedriften har inngått med de ansatte. 

 

Når det gjelder etterlevelse av arbeidsmiljølov for øvrig vil vi først og fremst undersøke etterlevelse 

av arbeidstidsbestemmelser. Rammene for prosjektet gir ikke rom for særlig innsamling i egen regi, 

og vi vil derfor basere oss på opplysninger fra selskapets ledelse og tillitsvalgte. Vi vil også ta kontakt 

med Arbeidstilsynet, og legge til grunn eventuelle tilsynsrapporter knyttet til Horisont Miljøpark 

spesielt eller renovasjonsbransjen spesielt. 

 

4  METODE OG GJENNOMFØRING 

 

Metode 

Forvaltningsrevisjon inngår som en del av selskapskontrollen. I henhold til forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner, § 7 skal gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skje «i 

henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det 

skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt». I henhold til dette vil prosjektarbeidet ta 

utgangspunkt i metodikken som beskrives i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon utarbeidet av 

Norges kommunerevisorforbund.  

 

Vi tar sikte på å intervjue daglig leder i Horisont Miljøpark/Horisont Renovasjon, leder av Regionrådet 

for Gjøvikregionen, samt tillitsvalgte og hovedverneombud i Horisont Miljøpark IKS, evt også i Horisont 

Renovasjon AS. 3 

 

Dokumentgjennomgangen vil omfatte dokumenter omtalt ovenfor under revisjonskriterier. Vi vil også 

gå gjennom dokumenter som tar for seg og beskriver selskapets praksis innenfor de temaer og 

områder som omfattes av problemstillingene. Dette inkluderer blant annet: 

- kommunenes eierskapsmeldinger. 

- kommunestyrevedtak av direkte eller indirekte betydning for eierskapet i Horisont 

Miljøpark og for utøvelsen av Horisont Miljøparks virksomhet for øvrig. 

- reglementer og forskrifter av betydning for Horisont Miljøpark sin tjenesteyting i 

kommunene. 

- relevante lover og retningslinjer knyttet til avfallsområdet, evt nye krav på omådet. 

- selskapsrettslig lovgrunnlag (jf § 27/IKS/AS). 

- strategi- og plandokumenter i Horisont Miljøpark. 

                                                           
3 Horisont Miljøpark og Horisont Renovasjon står oppført med samme daglige leder. Leder av Regionrådet for Gjøvikregionen 

er tenkt å representere ordførerne i regionen. 
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I tilknytning til problemstilling 1-3 vil vi hente inn etterkalkyle/selvkostregnskap, for siste år (2018) 

samt dokumentasjon på beregningsmodell/metode, herunder fordelingsnøkler, registrering og 

fordeling av faktiske kostnader mv. Det vil måtte hentes inn informasjon /dokumentasjon fra revisor i 

Horisont på hva som allerede er kontrollert. Det er også aktuelt å undersøke hvordan kommunens 

egne kostnader som belastes endelig etterkalkyle/selvkostregnskap er framkommet. 

 

Informasjon om kostnader og kundetilfredshet vil hentes inn fra Horisont. Denne informasjon vil 

suppleres med øvrige undersøkelser og rapporter i renovasjonsbransjen. I den grad det er mulig og 

relevant vil vi benyttet sammenligninger med andre bedrifter i samme bransje.   

 

Tidsperiode 

Vi legger til grunn at vi vil ta for oss problemstillingene med utgangspunkt i en definert tidsperiode. 

Denne bør være såpass lang at man kan få et samlet bilde, samtidig som den ikke bør være så lang at 

vi inkluderer informasjon som er uaktuell. Hensynet til den økonomiske rammen tilsier også at 

perioden begrenses.  Ut fra dette legger vi opp til å ta utgangspunkt i perioden 2016 – 2018 4.  

 

Gjennomføring 

Ressursbruken til et eventuelt prosjekt er blant annet avhengig av følgende forhold: 

 Antall problemstillinger som ønskes undersøkt. 

 Hvor omfattende datagrunnlag det er nødvendig å samle inn for å vurdere kommunens praksis 

opp mot revisjonskriteriene. 

 Hvilke metoder som benyttes for å framskaffe datagrunnlaget. 

 Hvor kompliserte og krevende vurderinger som må foretas. 

 Hvilke data som er tilgjengelige fra selskapet og kommunene.  

 

Vi har i forbindelse med prosjektplanen gått gjennom aktivitetene i prosjektet og anslår ressursbruken 

til om lag 400 timer. 

 

Det er vanskelig å anslå ressursbruken helt nøyaktig på forhånd fordi vi ikke har detaljkunnskap om 

selskapets systemer og hvor arbeidskrevende det blir å innhente nødvendige data. Vi vet heller ikke 

på forhånd hvilke funn vi kommer til å gjøre og i detalj hvilke vurderinger som vi må gå inn på. 

Ressursbruken kan derfor bli både litt høyere eller litt lavere enn anslått.  

 

Vi planlegger oppstart i løpet av februar 2019 og gjennomføring i løpet av våren 2019.  Utkast til 

rapport skal sendes selskapet til uttalelse før den sendes kommunene v/ordførerne til uttalelse, jf 

forskrift om kontrollutvalg § 15. Vi legger opp til at kontrollutvalget får endelig rapport til behandling i 

juni, evt august/september 2019.  Vi vil gi beskjed til kontrollutvalget dersom denne fremdriftsplanen 

blir vesentlig endret. 

 

                                                           
4 Det skjedde betydelige endringer i selskapet i 2017, noe det vil bli tatt hensyn til i prosjektet. For bruk- og avsetning på 

selvkostfondet vil vi gå tilbake til 2014 ettersom dette skal ses over en tre-/femårsperiode. 
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Prosjektet vil bli gjennomført av forvaltningsrevisorene Kari Robbestad og Kristian Lein. Sistnevnte vil 

også være oppdragsansvarlig for prosjektet. 
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SAK NR. 05/2019 

 
Søndre Land kommune  
 
 

 
 
REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGSKAPET FOR 2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 
 

25.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Forskrift om kontrollutvalg 
2. Veileder vedr. kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor regnskapsrevisor 

(Norges Kommunerevisorforbund, 2010) 
3. Inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 

 

Nei 
Nei 
 
Nei 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
 
Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2018 tas 
til orientering. 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

I tråd med avtale og fast praksis er Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor invitert til å 
orientere om status og fremdrift for arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet.  
 
Rapporteringen er det andre av tre faste rapporteringspunkter fra regnskapsrevisor til kontrollutvalget 
gjennom revisjonsåret.  
 
Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver med regnskapsrevisjonen: 
Kontrollutvalgets hovedoppgave med regnskapsrevisjon er i henhold til § 6 i forskrift om 
kontrollutvalg:  

”å påse at kommunens årsregnskap og kommunale 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.  
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For å holde seg ”løpende oppdatert” er det etablert praksis med minimum tre samtaler med revisor i 
løpet av året: 

1. Presentasjon av revisjonsplan/-strategi (normalt september) 
2. Statusrapport (normalt februar) 
3. Årsavslutning og presentasjon av revisjonsberetningen (normalt april) 

 
Hyppighet på kommunikasjonen og innholdet i samtalene følger anbefalingen/veilederen på området, 
Norges Kommunerevisorforbunds din veileder om kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor 
regnskapsrevisor. 
 
Forventninger til statusrapporteringen: 
I vedlegg til avtalen mellom revisjonen og kontrollutvalget (oppdragsavtalen) var det frem til 2018 stilt 
formelle krav/forventninger til statusrapporteringen fra revisor. Dette ble ikke videreført fra 2019, da 
man mente rapporteringspraksis var så godt innarbeidet at det ikke lenger var nødvendig med et eget 
vedlegg til oppdragsavtalen om dette. Nedenfor følger tidligere opplisting i oppdragsavtalen som 
fortsatt gjelder som kontrollutvalgets forventninger til rapporteringen:  
 

 Formål/resultatkrav: 
Kontrollutvalget får tilstrekkelig informasjon til å vurdere at revisjonen av kommunens 
årsregnskap gjennomføres på en betryggende måte. 

 
 Statusrapporteringen bør omfatte: 
 Vesentlige revisjonsaktiviteter og resultatet av disse, herunder status i «Risikofaktorer 

til oppfølging» 
 Revisjon av internkontrollen, herunder kartlegging, testing og vurdering av rutiner og 

prosesser 
 Oppfølging av evt. nummerert brev 
 Eventuelle endringer i revisjonsplan/-strategi, herunder endring i risikoforhold 
 Fremdrift i revisjonsarbeidet 
 Informasjon om kommunikasjon mellom revisor og kommunen 
 

 
 
Faser i revisjonsarbeidet: 
Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:  
 

1.  I planleggingsfasen (ca. mai - september) vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- 
og vesentlighetsforhold basert på revisors kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar 
revisor stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å kunne bekrefte at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også hvordan den økonomiske 
internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes. I tillegg til den rent økonomiske 
virkningen av eventuelle feil, søker man også å ta hensyn til allmennhetens behov for 
informasjon knyttet kommunens årsplan og årsbudsjett. Revisjonsplan/-strategi presenteres for 
kontrollutvalget. 

2. I gjennomføringsfasen (ca. september - februar) kartlegges og vurderes normalt 
internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder bekreftelse av regnskapsposter, gjøres 
gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med regnskapsavslutningen. 
Kontrollutvalget informeres om arbeidet (statusrapportering). 

3. I avslutningsfasen (ca. februar - april) utføres kontroller rettet mot årsavslutningen og det 
konkluderes det på utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig revisjon. 
Revisjonsberetning avlegges (frist 15/4). Ofte lages det også et årsavslutningsbrev til 
rådmannen. Revisor deltar i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet og 
presenterer revisjonsberetningen og de avsluttende konklusjonene. 
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SAK NR. 06/2019 

 
Søndre Land kommune  
 
 

 
 
 
LEGETJENESTEN I SØNDRE LAND KOMMUNE – 
KOMMUNEOVERLEGENS ROLLE OG OPPGAVER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 
 

25.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   
1. Hvordan går det med fastlegeordningen? (artikkel fra Kommunens 

Sentralforbund, publisert 15.11.2018) 
2. FoU-prosjektet «Kommunal legetjeneste – kan den ledes?» 

Vedlegg 1 
 
Ikke vedlagt 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
 

1. Kommuneoverlegens presentasjon av sine oppgaver i Søndre Land kommune tas til 
orientering. 
 

2. ……….. 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 

 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 10.12.2018 i f.m. sak om 
fastlegeordningen i kommunen.  

 
Kontrollutvalget ønsker mer innsikt i kommunens styring og kontroll med legetjenestene i 
kommunen, herunder måling og evaluering av kvalitet på tjenestene. Kontrollutvalget 
inviterer kommunelegen til en samtale omkring temaet.  

 
Kontrollutvalget er kjent med at kommunelegen/kommuneoverlegen har en begrenset rolle og 
myndighet i Søndre Land kommune når det gjelder kommunens legetjenester. En viss berøring vil det 
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likevel være gjennom rollen som medisinskfaglig rådgiver.  Av FoU-rapport fra 2016 (Kommunal 
legetjeneste – kan den ledes?) fremkommer at kommuneoverlegens rolle, rolleforståelse og myndighet 
er viktig i den helhetlige ledelsen av legetjenesten. 
 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak er det gjort avtale med kommuneoverlegen om å delta under 
behandlingen av saken.  
 
I og med at kommuneoverlegen har en rekke ulike oppgaver, er det bedt om en helhetlig presentasjon 
av disse, i tillegg til et særlig fokus på innholdet i rollen som medisinskfaglig rådgiver og grensesnittet 
mot ledelse/styring av legetjenesten i kommunen. 
 
Saken er dels en orienteringssak (kommuneoverlegens rolle/oppgaver), og dels en vurderingssak mht. 
om kontrollutvalget ønsker å gå videre med undersøkelser knyttet til ledelse/styring av legetjenesten i 
kommunen. 
 
Nedenfor følger utdrag fra protokollen fra kontrollutvalgets møte den 10.12.2018 og sak om 
fastlegeordningen: 
 

SAK NR. 63/2018 FASTLEGEORDNINGEN I SØNDRE LAND  
 

Fra behandlingen: 
Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd Randi Marta Berg orienterte 
og svarte på spørsmål. Følgende tema ble særlig gjennomgått:   

- Kommunens ansvar (jf. forskrift om fastlegeordningen). 
- Søndre Land: 6 fastleger og 1 turnuslege. 
- Ordningen i Søndre Land («hybrid-modell»). 
- Kommunens styring og ledelse av ordningen. 
- Avtale mellom Den norske legeforening og Søndre Land 

kommune om fastlegeordningen – lokal avtale. 
- Håndtering av klager. 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar til orientering at det er inngått ny avtale 

mellom Den norske legeforening og Søndre Land kommune 
om fastlegeordningen (lokal avtale), med virkning fra 
01.07.2018.   
 

2. Kontrollutvalget merker seg at man har god legedekning i 
Søndre Land kommune, og at man pr. d.d. har ledige plasser 
(ca. 400 plasser).  

 
3. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at det foreligger lav risiko for en «fastlegekrise» 
i Søndre Land kommune, slik man ser i enkelte andre 
kommuner i landet.  

 
4. Kontrollutvalget ønsker mer innsikt i kommunens styring og 

kontroll med legetjenestene i kommunen, herunder måling 
og evaluering av kvalitet på tjenestene. Kontrollutvalget 
inviterer kommunelegen til en samtale omkring temaet.  
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SAK NR. 07/2019 

 
Søndre Land kommune    

 
 
 
 
ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2018 FRA INNLANDET 
REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 25.01.2018 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Årsrapport 2018 fra Innlandet Revisjon IKS  
2. Avregning av total ressursbruk for revisjon 2018  
 
 

Vedlegg 1  
Vedlegg 2  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Årsrapport 2018 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2018 fra Innlandet 
Revisjon IKS tas til orientering.  
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd med avtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS fremlegges: 
 

 Årsrapport 2018 (oversikt over tidsbruk for året m/kommentarer) 
 Avregning for 2018 (økonomisk oppgjør for fjoråret, avregning av faktisk tidsbruk mot 

budsjettert/a-konto) 
 
Den vedlagte årsrapporten (se vedlegg 1) viser at det for fjoråret er benyttet/fakturert totalt 811 
timer. Dette er 29 timer mindre enn budsjett/oppdragsavtale. Bak tallet skjuler det seg et 
merforbruk på bestilte tjenester/forvaltningsrevisjon med 64 timer, og en besparelse innenfor 
regnskapsrevisjon med 64 timer.   
 
Årsrapport og avregning legges frem til orientering. 







Innlandet Revisjon IKS                                             

Hovedkontor: 
Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61289080             
 

Kontor Gjøvik: 
Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
Tlf. 61289080             
  

Kontor Otta: 
Ola Dahlsgate 3 
2670 Otta   
Tlf. 61289080             
 

Firma: 
E-post: postmottak@irev.no 
www.irev.no 
Postboks 988 
2626 Lillehammer 
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto.      16041146927

 

 

 
Lillehammer, 09.01.19 
J.nr./Referanse: 2019-041 /BH 

 
Til Søndre Land kommune 
v/ Kontrollutvalget 
 
 
 
Avregning av total ressursbruk revisjon 2018 
 
Selskapsavtalen for Innlandet Revisjon IKS fastsetter prinsipp for prising og fakturering. I avtalens § 
5 heter det følgende: 

”Selskapet skal fakturere sine tjenester ut i fra reelt medgått ressursbruk på det enkelte oppdrag. 
Regnskapsrevisjon (inkl. attestasjoner/bekreftelser), forvaltningsrevisjon og veiledningstjenester m.v. 
skal forhåndsavtales med den enkelte deltaker i en oppdragsavtale. Selskapet skal alltid operere med 
en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med overskudd (selvkostprinsipp).” 
 
Avregningen for kommunen viser følgende tidsforbruk, timepriser og revisjonskostnader i 2018: 
        Timer  Pris  Kostnad 

REGNSKAPSREVISJON   
Revisjon av årsregnskapet              389             930         361 770  

Attestasjoner og revisjonsuttalelser                 77             930           71 610  

Veiledning og bistand                 20             930           18 600  

SUM REGNSKAPSREVISJON                 486             930         451 980  

   
BESTILTE TJENESTER   
Bestilte mindre undersøkelser                  ‐                   ‐                      ‐    

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll            304             964         293 043  

   
SUM BESTILTE TJENESTER                 304            293 043  

   
Møter i KU og KST                    21          1 020           21 420  

   
Sum leverte tjenester                 811             945         766 443  

   
Betalt akonto gjennom året                   807 300  

   
Differanse leverte tjenester og betalt           ‐      40 857  

 
   
For mye betalt vil bli trukket fra på à kontobeløpet for andre tertial 2019. 
 
 



 
Med hilsen 

 
 
Bjørg Hagen 
Daglig leder 
 
 
Kopi til: Rådmannen  
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SAK NR. 08/2019 

 
Søndre Land kommune       
   

 
 
 

 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                 
Kontrollutvalget 25.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 
Saksdokumenter:   

 
1. Oppdrag til Innlandet Revisjon IKS om forsvarlig utreding av sak 

om eierstrategi Horisont Miljøpark IKS til politisk behandling  
 

2. Etablering av NAV Innlandet (brev fra NAV til alle kommunene i 
Hedmark og Oppland) 

 
3. Invitasjon til eiermøte i Innlandet Revisjon IKS den 14.02.2109 

 
4. Diverse avisartikler 

 
5. Brev av 13.12.2018 til Kontrollutvalget i Søndre Land 

 
 

6. Kopi av brev av 28.12.2018 til Innlandet Revisjon IKS 
 
 

7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
Vedlegg 1 
 
 
Vedlegg 2  
 
 
Vedlegg 3 
 
Vedlegg 4 
 
Vedlegg 5 
UNNTATT OFF. 
 
Vedlegg 6 
UNNTATT OFF. 
 
Muntlig orientering 

 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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