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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

Fredag 25. januar 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1610. 

 

Som medlemmer møtte:  

Bjørg Horn (Sbl), leder 

Finn Øksne (Sp), nestleder 

Gerd Margot Michaelsen (Ap) 
 

 

 

Følgende hadde meldt forfall: Ingen 

 

Ellers møtte: 

Fra administrasjonen: Kommuneoverlege Jens A. Mørch (sak 06/19). 

Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sak 04/19) og 

oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sak 05/19). 

 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. 01/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.12.2018 

 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.12.2018 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 02/2019 JUSTERT MØTEPLAN FOR 2019 

 

Vedtak, enstemmig: Justert møteplan for kontrollutvalget for resten av 2019 

fastsettes slik: 
 

 

 

• Mandag 11.03. 2019 kl. 0900  

• Fredag 10.05.2019 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 
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SAK NR. 03/2019 OPPFØLGING AV VEDTAK I KONTROLLUTVALGET – 

PRIORITERINGER 2019 

 

Vedtak, enstemmig: Følgende sak/vedtak følges opp på neste møte:  

 

• Byggeprosjektet Hovlitunet   

Følges opp slik: Rådmannen/administrasjonen inviteres til å 

orientere. Fokus på styring, etterlevelse av rutiner, 

oppfølging av politiske vedtak og 

kommunikasjon/rapportering (jf. KU-sak 49/16) og sosial 

dumping - Kontraktsvilkår og kontraktsoppfølging (jf. KU-

sak 12/17). 

 

 

 

SAK NR. 04/2019 PROSJEKTPLAN SELSKAPSKONTROLL: HORISONT 

MILJØPARK IKS  

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein 

presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål. I tillegg ble 

følgende tema gjennomgått og drøftet: 
 

• Henvendelse til kontrollutvalget i Gjøvik kommune om 

forslag til tillegg i planen (innføring av avgift på levering av 

trevirke fra private og selskapets avtale om salg av trevirke til 

Eidsiva Energi AS). 

 

I tilknytning til saken ble det informert om status for oppdrag til 

Innlandet Revisjon IKS om forsvarlig utreding av sak om eierstrategi 

Horisont Miljøpark IKS til politisk behandling. Egen rapport på dette 

planlegges fremlagt for kontrollutvalget i deres møte den 

11.03.2019. Saken refereres for de øvrige kontrollutvalgene i 

regionen. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

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?  
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2. Revisjonsprosjektet utvides til også å undersøke selskapets 

innføring av avgift på levering av trevirke fra private, og 

selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Energi AS.   

 

3. Justert prosjektplan refereres på neste møte. 

 

 

 

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

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018  

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm 

Olafsen presenterte status for revisjonsarbeidet og svarte på 

spørsmål. 

 

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

kommuneregnskapet for 2018 tas til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget ber om særlig fokus på kommunens 

etterlevelse av regelverket for selvkost i forbindelse med 

revisors gjennomgang av kommunens årsregnskap for 2018 

(møte den 10.05.2019). 

 

 

 

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

KOMMUNEOVERLEGENS ROLLE OG OPPGAVER 

 

Fra behandlingen: 

Kommuneoverlege Jens A. Mørch presenterte sine oppgaver, 

myndighet og ansvar i Søndre Land kommune. Kommunens 

muligheter for styring og kontroll med legetjenesten i kommunen, 

herunder kommuneoverlegens rolle i den forbindelse, ble særlig 

drøftet. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Kommuneoverlegens presentasjon av sine oppgaver som 

medisinskfaglig rådgiver i Søndre Land kommune tas til 

orientering. Kontrollutvalget har merket seg at 

kommuneoverlegen er en aktør på en rekke arenaer. 

 

2. Kontrollutvalget tar til orientering at kommuneoverlegens 

rolle i forhold til ledelse og styring av kommunens 

legetjenester begrenser seg til rådgivning og bistand.  

 

3. Kontrollutvalget ønsker å fortsette sine undersøkelser rettet 

mot rådmannens ledelse, styring og kontroll med 

legetjenestene i Søndre Land kommune. Rådmannen 

inviteres til å gi utfyllende informasjon om: 

 

a) Kommunens ansvar for styring og kontroll med 

legetjenestene.  

b) Kommunens overordnede planer og etablerte systemer 
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for styring, kontroll og rapportering på området. 

c) Oppfølging og kontroll med de kommunalt drevne 

legesentrene (ledelse, styring, mål, rapportering, 

internkontroll mv.).  

d) Muligheter og begrensninger i ledelse og styring av 

næringsdrivende fastleger. 

 

 

 

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

REVISJON IKS  

 

Vedtak, enstemmig: Årsrapport 2018 og avregning av total ressursbruk for revisjon 

for 2018 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.  

 

 

 

SAK NR. 08/2019 REFERATSAKER  

 
Følgende saker ble referert: 

1. Oppdrag til Innlandet Revisjon IKS om forsvarlig utreding av 

sak om eierstrategi Horisont Miljøpark IKS til politisk 

behandling. Innlandet Revisjon IKS ved Kristian Lein orienterte 

og svarte på spørsmål knyttet til denne saken, jf. sak 04/2019. 

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 (u. off.) 

6. Kopi av brev av 28.12.2018 til Innlandet Revisjon IKS (u. off.) 

7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

8. E-post av 23.01.2019 til kontrollutvalget (lagt frem i møtet) 

 

Referatsak nr. 5 og 6 ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens 

§ 31, jf. offentlighetsloven § 13. 

 

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

SAK NR. 09/2019 EVENTUELT / NÆRINGSUTVIKLING  

 
Fra behandlingen: 

Saken ble enstemmig satt opp på sakslista. Spørsmål knyttet til 

kommunens arbeid med næringsutvikling ble drøftet. 

 

Vedtak, enstemmig: Rådmannen inviteres til å orientere om kommunens arbeid med 

næringsutvikling. 
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Hov, 25. januar 2019. 

 

 

 

Bjørg Horn 

leder 

 

 
 

RETT UTSKRIFT: 

Hov, 25. januar 2019. 
 

 

Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTE MØTE 
 

Dato: MANDAG 11. MARS 2019  

Tidspunkt: KL. 0900 

Aktuelle saker:  

• 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) 

• Næringslivsutvikling i kommunen (KU-sak 09/19) 

• Legetjenesten i Søndre Land kommune (KU-sak 06/19) 

• Forsvarlig utredning av sak om eierstrategi Horisont Miljøpark IKS 

• Revidert prosjektplan – Horisont Miljøpark IKS 

• Kontrollutvalgskonferansen 2019 

 

Saker til senere oppfølging: 

• Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og vurdering av felles 

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

• 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) 

• Revidert tilsynsstrategi - byggesak (KU-sak 31/17) 
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• Aktuelle orienteringssaker: 

- Ny kommunelov  

- Ny veileder for selskapskontroll 

- Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

- Aktuelle/vesentlige endringer i lover/regler - kommuner 

 

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:   

• Forsvarlig utredning av sak om eierstrategi Horisont Miljøpark IKS  

• Revisjonsprosjekt - selskapsrevisjon: Horisont Miljøpark IKS (felles 

prosjekt i Gjøvikregionen)  

 

 

Møteplan 2019 for kontrollutvalget: 
 

• Fredag 25.01.2019 kl. 0900 

• 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 

 


