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Kopi til: 

 Ordfører og rådmann  
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 

 
 

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

Dato:  Mandag 11. mars 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: 
 

 Sakene 16-18: 
Fra kommuneadministrasjonen deltar følgende under de aktuelle sakene: Rådmann Arne 
Skogsbakken, kommunalsjef Helse, omsorg og velferd Randi Marta Berg, næringsrådgiver 
Roger Fløttum, avdelingsleder Tore Venås og ingeniør Henrik Hvattum. Sakene er satt opp 
til behandling fra kl. 1200.  
 

 
 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 

KONTROLLUTVALGET I  
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I SØNDRE LAND RÅDHUS  
Mandag 11. mars 2019 kl. 0900 

(Sted: Formannskapssalen, rådhuset) 
 
 
 
SAK NR. 10/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.01.2019 
  
SAK NR. 11/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
SAK NR. 12/2019 REVIDERT PROSJEKTPLAN - HORISIONT MILJØPARK 

IKS   
 
SAK NR. 13/2019 FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2019 
 
SAK NR. 14/2019 VURDERING AV FORUNDERSØKELSER OG SAMARBEID 

MELLOM KONTROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN 
 
SAK NR. 15/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 
SAK NR. 16/2019 STYRING, LEDELSE OG KONTROLL MED 

LEGETJENESTEN I SØNDRE LAND 
 
SAK NR. 17/2019 STYRING OG KONTROLL MED BYGGEPROSJEKTET 

HOVLITUNET  
 
SAK NR. 18/2019 KOMMUNENS ARBEID MED NÆRINGSUTVIKLING  
 
SAK NR. 19/2019 REFERATSAKER  
 
 
 

 
Gjøvik, 27. februar 2019. 

For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Ordfører, rådmannen og vararepresentanter til kontrollutvalget  
- Innlandet Revisjon IKS 
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SAK NR. 10/2019 

 
Søndre Land kommune  

     
 

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.01.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 11.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 25.01.2019 

 
Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.01.2019 godkjennes. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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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 
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SAK NR. 11/2019 

 
Søndre Land kommune  

         
 

 
 
 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 11.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 
 

Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd med tidligere praksis er det utarbeidet en årsrapport fra kontrollutvalget til kommunestyret om 
kontrollutvalgets virksomhet. En slik praksis er anbefalt som en del av kontrollutvalgets plikt til å 
informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. kommunelovens § 77 pkt. 6 og veileder fra 
departementet/Kontrollutvalgsboken.  
 
Årsrapporten gir en helhetlig oversikt over kontrollutvalgets aktivitet for fjoråret, og fungerer også 
som dokumentasjon på kontrollutvalget etterlevelse av sine lovpålagte oppgaver.  
 
I tråd med tidligere praksis legges saken frem med innstilling til kommunestyret.  En slik praksis sikrer 
at saken blir fremmet for kommunestyret som egen sak.  
 
Det er tidligere uttrykt ønske fra kontrollutvalget om at utvalgsleder gir en kort presentasjon av 
rapporten overfor kommunestyret ved behandlingen der. 



KONTROLLUTVALGET  
I  

SØNDRE LAND KOMMUNE  
 

 

 

Årsrapport 2018 

 

Kontrollutvalgets virksomhet 

 
 

Innhold: 

1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 

2. Medlemmer og sekretariat 

3. Aktivitet 

4. Økonomi 

5. Regnskapsrevisjon 

6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser 

7. Selskapskontroll 

8. Oppfølging med valgt revisor / Innlandet Revisjon IKS 
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1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 77 med tilhørende 
forskrift for kontrollutvalg.  
 
Kontrollutvalgets overordnede målsetting er å bidra til å skape tillit til forvaltningen.  
 
I forskrift om kontrollutvalg (§ 4) er utvalgets alminnelige oppgaver formulert slik: 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
herunder å påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt 
av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. 

 
I tillegg fremgår det av lovverket at: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

 
Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver løses i praksis ved gjennomføring av:  

 Regnskapsrevisjon 
 Forvaltningsrevisjon  
 Selskapskontroll 

 
 

2. Medlemmer og sekretariat 
 

Kontrollutvalget har i løpet av året bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer: 
 
Faste medlemmer Felles varamannsliste:  
Perioden 1/1 – 30/9: 
 Finn Øksne (Sp), konstituert leder 
 Tom Sørhagen (SBL), konstituert nestleder 
 Gerd Margot Michaelsen (Ap), medlem 
 
Perioden 1/10 – 31/12:  
 Bjørg Horn (SBL), leder 
 Finn Øksne (Sp), nestleder 
 Gerd Margot Michaelsen (Ap), medlem 
 

1. Torgeir Søfferud (Frp) 
2. Lars Nybakke (Ap) 
3. Wenche Bjor Sæthre (SBL) 

 
Sekretariat: 
Forskrift om kontrollutvalg stiller krav om at sekretær for utvalget skal være uavhengig av 
både kommunens administrasjon og kommunens revisor. Kommunene i Gjøvik- og 
Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått felles avtale om kjøp av sekretærtjenester fra 
firmaet Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken. Avtalen ble inngått etter utlyst 
anbudskonkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser. Avtalen gjelder for perioden 
01.01.2017 – 31.12.2020 med mulighet for forlengelse ett + ett år.  
 

3. Aktivitet 
 
År  2018 2017 2016 2015 2014 
Antall møter 8 7 8 7 5
Antall saker 65 62 69 43 43
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4. Økonomi  
 
Kontrollutvalget utarbeider selv forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg § 18. Det er kommunestyret som fastsetter de 
økonomiske rammene for kontrollutvalgets virksomhet. Nedenfor følger oversikt over 
budsjett og regnskap for de siste årene: 

 
 Konto                      Regnskap 

2018 
Vedtatt 
Budsjett 

2018 

Regnskap 
2017 

Regnskap 
2016 

10500 Trekkpliktige godtgjørelser 2 400 0 1 800 1 200
10801 Møtegodtgjørelse        47 016 35 300 40 259 45 536
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 0 0 0 0
10990 Arbeidsgiveravgift              5 238 3 700 4 458 4 954
11001 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur             4 265 10 000 6 700 9 380
11151 Bevertning møter 1 940 4 000 4 425 3 950
11500 Kursutgifter 6 157 7 000 7 377 20 700
11501 Oppholdsutgifter kurs 3 207 0 0 0
11953 Lisensavtaler og dataprogrammer 1 912 0 1 299 1 412
12002 IKT, mediautstyr  10 337
13709 Kjøp av tjenester fra private 

(sekretærtjenester + evt. andre)
297 894 280 000 281 520 272 428

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon 
IKS 

766 443 750 000 532 020 704 680

14290 Momskompensasjon (utgift) 75 149 0 87 774 53 976
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 75 149 0 - 87 774 - 53 976

 Totalt  1 136 473 1 090 000 879 859 1 074 548
 
Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap: 

 Kommunestyret vedtok i sitt møte den 11.12.2017 (sak 89/17) å fastsette 
kontrollutvalgets budsjett for 2018 til kr. 1 090 000. Dette innebar en reduksjon 
sammenlignet med året før. Kontrollutvalget selv hadde innstilt på en økning på 2,5% 
fra 2018, dvs. totalt en ramme på 1 123 000.  
 
Utfordringen for kontrollutvalget i 2018 har vært at revisjonsprosjektet «Tilpasset 
opplæring», som ble bestilt og planlagt gjennomført i 2017, ble utsatt til 2018. Dette 
var vanskelig å gjøre noe med, og er i sin helhet årsaken til merforbruket i 2018. 
Kontrollutvalget vil i den forbindelse påpeke at utvalgets regnskap for 2017 viste kr. 
216 000 i besparelse/mindreforbruk. Mindreforbruket i 2017 skyldes nettopp 
utsettelsen av det omtalte revisjonsprosjektet. 
 

 
5. Regnskapsrevisjon 

 
Oppfølging av revisjonsarbeidet og tilsyn med revisors faglige arbeid: 
 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf. § 6 i 
forskrift om kontrollutvalg. Dette er knyttet til flere forhold: 
 

 At revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk. 
 At revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner. 
 At revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget. 
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Kontrollutvalget ivaretar sitt oppfølgingsansvar gjennom følgende aktiviteter:  
 

 Revisors uavhengighetserklæring (skriftlig, årlig) 
 Presentasjon av strategi og plan for revisjon av kommunens regnskaper, samt 

underliggende risikovurderinger (årlig) 
 Presentasjon av status midtveis i revisjonsarbeidet / interimsrevisjon (årlig)  
 Presentasjon av revisjonsberetningen og gjennomføringen av revisjonsarbeidet (årlig) 
 Fremleggelse av eventuelle brev og revisjonsrapporter til rådmannen, herunder 

eventuelle nummererte brev (vesentlig svikt i internkontrollen, rapportering av 
misligheter mv). 

 Fremleggelse av resultatet av ekstern kvalitetskontroll av revisor (forbundsbasert 
kontroll minimum hvert femte år) 

 
Uttalelse om årsregnskapet: 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi en 
uttalelse til årsregnskapet, jf. forskrift om kontrollutvalg § 7. Uttalelsen skal følge 
regnskapssaken til kommunestyret, via formannskapet.  
 
Kontrollutvalget har i løpet av året avgitt uttalelse til følgende regnskaper: 
 

 Årsregnskapet for Søndre Land kommune for 2017 
 

Til stede under behandlingen av saken i kontrollutvalget var Innlandet Revisjon IKS 
v/oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen v/rådmann, økonomisjef og fagsjef for 
regnskap.  
 
Som en del av gjennomgangen av årsregnskapet er følgende særattestasjon fra revisor særskilt 
lagt frem til orientering: 
 

 Revisjon av beboerregnskap 2017 
 
Nummererte brev fra revisor: 
Revisor skal rapportere skriftlig til kontrollutvalget dersom de blir kjent med økonomiske 
misligheter, vesentlig svikt i internkontrollen mv. Det er i løpet av året ikke mottatt 
nummerert brev fra revisor. 
 
Oppfølging av kommunestyrets merknader: 
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader  
til årsregnskapet er blitt fulgt opp (forskriftens § 8).  
 
Det foreligger ingen merknader fra kommunestyret til oppfølging. 

 
 

6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser 
 

Lovpålagte oppgaver: 
 

 Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden 
(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.  

 Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon.  

 Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner 
som er gjennomført og resultatet av disse.  
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 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets 
merknader til rapporter om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også 
rapporteres om tidligere saker, som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. 

 
Plan for forvaltningsrevisjon: 
Kontrollutvalget har i løpet av året utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 
2016-2019. Planen ble behandlet/vedtatt i kommunestyret 11. desember 2016. Planen er 
basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike 
sektorer.  
  
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette 
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette 
i planperioden. 
 
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: 
 
a) Forvaltningsrevisjonsprosjekter/-rapporter: 

 
 Sluttførte revisjonsprosjekter i løpet av året: 

 Tidlig innsats i grunnskolen (sluttbehandlet i kommunestyret) 
 

 Bestilte, ikke sluttførte revisjonsprosjekter (sluttføres neste år): Ingen 
 

b) Mindre undersøkelser, foranalyser, orienteringer mv.: 
 
 SALG AV KOMMUNALE TOMTER  
 NAV SØNDRE LAND: PRESENTASJON AV ENHETEN OG OPPFØLGNING AV 

TILSYNSRAPPORT FRA 2015 VEDR. ØKONOMISK STØNDAD 
 BARNEHAGE: GENERELL PRESENTASJON OG OPPFØLGING AV TALL FRA 

KOMMUNEBAROMETERET 2017 
 YTRINGSFRIHET OG VARSLING – VEILEDER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 
 RÅD FOR ETIKKARBEID I KOMMUNER  
 BARNEHAGE OG SKOLE: OPPFØLGING AV TILSYN FRA FYLKESMANNEN I 2015 - 2016  
 BARNEHAGE OG SKOLE: RISIKOVURDERINGER 
 REVISJON AV BEBOERREGNSKAP 2017 
 NY BARNEHAGE PÅ KLINIKKOMRÅDET 
 OVERORDNET SYSTEM FOR INTERNKONTROLL I SØNDRE LAND KOMMUNE 
 MISLIGHETER OG KORRUPSJON: RISIKOVURDERINGER OG FOREBYGGING 
 NY PERSONOPPLYSNINGSLOV – HVA BETYR DET FOR KOMMUNEN? 
 DET KOMMUNALE RISIKOBILDET 2016-2020 (RAPPORT FRA KS / DELOITTE) 
 RISIKOVURDERINGER OG KORRUPSJONSFOREBYGGENDE ARBEID PÅ POLITISK NIVÅ  
 OPPFØLGING AV RÅD OM ETABLERING AV TIPSMOTTAK  
 YTRINGSFRIHET OG VARSLING – VEILEDER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 
 REGISTRERING AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I SØNDRE LAND 
 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2017 – SØNDRE LAND KOMMUNE 
 TILSYNSRAPPORT – TJENESTER TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 
 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 KOMMUNEBAROMETERET 2018 – SØNDRE LAND 
 OPPFØLGING AV KOMMUNEBAROMETERET 2018 – UTVALGTE OMRÅDER 
 FASTLEGEORDNINGEN I SØNDRE LAND  

 
c) Fellesmøte – kontrollutvalgene i Gjøvikregionen: 

Det ble høsten 2018 arrangert et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i de fem 
kommunene i Gjøvikregionen. Følgende saker/tema ble gjennomgått på møtet: 
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 HORISONT MILJØPARK IKS: PRESENTASJON AV SELSKAPET OG VURDERING AV 

FORUNDERSØKELSE  
 KONTROLLUTVALGET SOM TIPSKANAL  
 PRESENTASJON AV FELLES INNKJØPSENHET I GJØVIKREGIONEN OG FELLES 

ANSKAFFELSESSTRATEGI  
 ANSKAFFELSER: RISIKOVURDERINGER OG ARBEIDET MOT 

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET I GJØVIKREGIONEN  
 HVORDAN FÅ ØKT FOKUS PÅ TJENESTEKVALITET, PRODUKTIVITET OG 

MÅLOPPNÅELSE I FORVALTNINGSREVISJONER? 
 VURDERING AV FELLES REVISJONSPROSJEKTER – KONTROLLUTVALGENE I 

GJØVIKREGIONEN 
 

d) Henvendelser til kontrollutvalget fra andre: 
Kontrollutvalget har i løpet av året behandlet henvendelser fra andre/utenforstående. 
Ingen av disse er blitt prioritert mht. videre oppfølging. 
 
 

Oversikt over revisjonsrapporter de siste årene og oppfølgingen av disse: 
 

År Tema / område Oppfølging / kommentar 

2018 Revisjonsrapport: Tidlig innsats 
i grunnskolen 
(sluttbehandlet i kommunestyret)

Rapporten konkluderte med at kommunen har 
mye på plass, men at det mangler et 
tilstrekkelig kvalitetssystem innenfor 
opplæringsområdet, slik lovverket krever.

2017 (ingen) 
2016 Revisjonsnotat: Utgifter til 

administrasjon, styring og 
kontroll i Søndre Land 
kommune 

Lagt frem for kommunestyret til orientering. 

2015 Revisjonsnotat: Vurdering av 
spørsmål om habilitet og 
protokollering (sluttbehandlet i 
kommunestyret) 

En mindre undersøkelse av to kokrete juridiske 
spørsmål. Saken er avsluttet. 

2015 Revisjonsrapport: Rådmannens 
iverksetting av pålegg om 
påkobling til kommunalt vann 
(sluttbehandlet i kommunestyret)

Gjennomgangen avdekket ingen brudd på 
regelverk eller god forvaltningsskikk mv. 
Saken er avsluttet. 

2015 Overholdelse av lov om 
offentlige anskaffelser 
(sluttbehandlet i kommunestyret)

Oppfølging av revisjonsrapport fra 2012. 
Rapporten viser fortsatt forbedringspotensial. 
Foreslått ytterligere oppfølging i 2016/2017.

2014 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. Bestilt 
oppfølging av revisjonsprosjekt fra 2012 rettet 
mot etterlevelse av lov om offentlige 
anskaffelser (avsluttes 2015) 

2013 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. Ingen 
revisjonsprosjekter bestilt. 

2012 Revisjonsrapport: 
Overholdelse av lov om 
offentlige anskaffelser 
(sluttbehandlet i kommunestyret)

Oppfølging av rapport i 2010.  
Rapporten fra 2012 påpekte svakheter i 
interkontrollen og overholdelse av regelverket. 
Fulgt opp med egen rapport i 2015.
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7. Selskapskontroll  

 
Lovpålagte oppgaver: 

 Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper.  

 Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden 
(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.  

 Selskapskontrollens obligatoriske del går primært ut på å kontrollere om den som 
utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte 
forvaltningsrevisjon i selskapet 

 
Plan for selskapskontroll: 
Kontrollutvalget har laget en plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019. Planen ble 
vedtatt av kommunestyret 11. desember 2016. Planen er basert på en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 
behovet for kontroll med kommunens styring med selskaper (eierskapskontroll), eller med 
forvaltningen i kommunalt eide selskaper. Følgende selskaper/områder er prioritert i planen: 
 

 Eierstyring i Søndre Land kommune  
 Horisont Miljøpark IKS (tidligere GLT-Avfall IKS) 
 Gjøvik Krisesenter IKS 
 Dokkadeltaets Nasjonale Våtmarkssenter AS 

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette 
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette 
i planperioden. 
 
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: 
 

 Horisont Miljøpark IKS: Forundersøkelse ble startet opp i felles kontrollutvalgsmøte i 
august 2018 med presentasjon av selskapet og dialog med daglig leder. Saken ble 
deretter fulgt opp av Innlandet Revisjon IKS ved fremleggelse av skriftlig 
forundersøkelsesrapport og senere utarbeidelse av forslag til prosjektplan. Alle 
kontrollutvalgene i de fem eierkommunene har besluttet gjennomføring av 
revisjonsprosjektet. Prosjektet gjennomføres i 2019 i regi av Innlandet Revisjon IKS. 
 

Oversikt over kontroller de siste årene og oppfølgingen av disse: 
 

År Tema / selskap Oppfølging / kommentar 
2018 Horisont Miljøpark 

IKS 
Forundersøkelse gjennomført. Revisjonsprosjekt 
besluttet gjennomført i 2019. Alle kontrollutvalgene i 
de fem eierkommunene står bak bestillingen.

2017 Gjøvik Krisesenter IKS 
 

Forundersøkelse og dialog med selskapet ble 
gjennomført av kontrollutvalget i Gjøvik kommune 
på vegne av kontrollutvalgene i de fem 
eierkommunene i Gjøvikregionen.  

2016 (ingen) 
2015 Etterlevelse av felles 

eierskapspolitikk i 
Gjøvikregionen 
(sluttbehandlet i 

Rapporten konkluderte med at eierskapspolitikken 
ikke er fullt ut implementert. Ordfører og rådmann 
ble bedt om å følge opp rapportens anbefalinger.  
Rapporten ble fulgt opp i 2017 gjennom en felles 
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kommunestyret) oppfølgingskontroll i regi av de fem 
kontrollutvalgene i regionen. 

2014 (ingen)  Etablert samarbeid mellom kontrollutvalgene i 
Gjøvikregionen og bestilt evaluering av felles 
eierskapspolitikk i regionen i løpet av året. 

2013 (ingen)  Selskapskontroll ble ikke prioritert. 
2012 (ingen)  Ikke prioritert konkrete kontroller. Gjennomført 

kartlegging og risikovurdering som ledd i 
utarbeidelse av ny plan for selskapskontroll 2012-
2015.

2011 Sølve AS  Kontrollutvalget gjennomførte et bedriftsbesøk og 
fikk en orientering av daglig leder. 

 
 

8. Oppfølging av valgt revisor/Innlandet Revisjon IKS  
 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet 
Revisjon IKS, jf. vedtak i kommunestyret. Innlandet Revisjon IKS yter eierkommunene 
revisjon i egenregi til selvkost.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå avtale mellom oppdragsgiver og 
selskapet. Avtalen (kalt oppdragsavtale) regulerer omfang, pris og kvalitet og rulleres årlig. 
Avtalen tydeliggjør kontrollutvalgets bestillerfunksjon. 
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være til 
konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være 
kundeorientert. Kontrollutvalget er bevisst disse målsettingene i sin oppfølging og dialog med 
selskapet.  
 
Pris følges opp gjennom krav til årlig sammenligning (”benchmarking”) av kostnadene til 
revisjon mot andre kommuner. Slik sammenligning er foretatt i løpet året og viser at 
kostnadene til regnskapsrevisjon ligger omtrent på ”snittet” sammenlignet med kommuner på 
samme størrelse. Sammenligningen er presentert for kontrollutvalget.  
 
Kvalitet på revisjonstjenestene følges primært opp gjennom de enkelte tjenesteleveransene 
(regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll). I tillegg følges opp: 
 

 At oppdragansvarlig revisor oppfyller de formelle kompetansekravene. 
 At kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt, herunder at revisor ikke har tatt 

på seg rådgivningsoppdrag eller andre tjenester for kommunen, som kan reise tvil om 
dette. Det påses at det årlig blir avgitt en uavhengighetserklæring fra revisor til 
kontrollutvalget.  
 

Forbundsbasert kvalitetskontroll av Innlandet Revisjon IKS (i regi av Norges 
Kommunerevisorforbund) ble sist gjennomført høsten 2014. De utvalgte revisjonsoppdragene 
og forvaltningsrevisjonsprosjektene fikk ”godkjent” (høyeste score). Innlandet Revisjon IKS 
v/daglig leder har orientert kontrollutvalget om kontrollen og resultatene. 
 
Hov, 11. mars 2019. 
 

_____________________________ 
Bjørg Horn, leder av kontrollutvalget 
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SAK NR. 12/2019 

 
Søndre Land kommune  

       
   

 
 
 
REVIDERT PROSJEKTPLAN - HORISONT MILJØPARK 
IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 11.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:  

1. Revidert prosjektplan - Horisont Miljøpark IKS 
  

 
Vedlegg 1 
 

 
 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 
 
 
Revidert prosjektplanen for gjennomføring av kontroll med Horisont Miljøpark IKS 
godkjennes.  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Forslag til prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 25.01.2019. Kontrollutvalget fattet 
slikt vedtak i saken (sak 04/2019): 
 

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?  
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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. 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. 
 
 
Med bakgrunn i vedtakets pkt. 3 fremlegges justert/revidert prosjektplan til orientering. 
Endringer i planen er markert i dokumentet.  
 
Som det fremgår av revidert prosjektplanen er revisjonsprosjektet utvidet med følgende to 
problemstillinger:  
 

 Er selskapets innføring av avgift på levering av trevirke fra private i tråd med 
selvkostprinsippet, og i henhold til reglene for gebyrfastsetting?  

 Er selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Energi AS inngått på 
markedsmessige vilkår? 
  

Utvidelsen er i tråd med kontrollutvalgenes vedtak/ønsker.  
 
Utvidelsen av revisjonsprosjektet har ført til en økning av stipulert antall timer for prosjektet med 
100 timer (økt fra 400 til 500 timer). Samlet kostnad anslås til omkring 500 000 kroner. Med 
bakgrunn i kommunenes eierandeler i selskapet gir dette følgende justerte kostnadsfordeling på 
kontrollutvalgene:  
 

 Eierandel Kostnadsanslag  
Gjøvik 42,4 % 212 000 (169 600) 
Østre Toten 21,1 % 105 500 (84 400) 
Vestre Toten 18,7 % 93 500 (74 800) 
Nordre Land 9,6 % 48 000 (38 400) 
Søndre Land 8,2 % 41 000 (32 800) 

SUM 100 % 500 000 (400 000) 
 
 
 
Avslutning: 
 
Justert prosjektplan er lagt frem er i tråd med vedtak og ønsker fra kontrollutvalgene, og det foreslås 
derfor å godkjenne denne slik den nå foreligger.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Revidert 18. februar 2019 

2019-185/KL 

 

  

 

SELSKAPSKONTROLL – 

HORISONT MILJØPARK 

IKS 
      

 

Innlandet Revisjon IKS 

 



SELSKAPSKONTROLL – HORISONT MILJØPARK IKS 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 2 

 

 

Innholdsfortegnelse 

 

1  INNLEDNING ......................................................................................................................... 3 

2  PROBLEMSTILLINGER ............................................................................................................ 4 

3  REVISJONSKRITERIER ............................................................................................................ 5 

4  METODE OG GJENNOMFØRING ............................................................................................. 7 

  



SELSKAPSKONTROLL – HORISONT MILJØPARK IKS 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 3 

 

 

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 respektive 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. 

 

Prosjektplan ble utarbeidet med utgangspunkt i dette vedtaket, samt innholdet i nevnte foranalyse. 

Prosjektplanen ble lagt fram for kontrollutvalgene i Gjøvik-regionen i møter i tidsrommet 24. januar til 

14. februar 2019. Kontrollutvalgene fattet i disse møtene følgende likelydende vedtak: 

 

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? 

                                                           
1 Kontrollutvalget i Nordre Land behandlet foranalysen i møte 11.2.19. 
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f) Etterleves arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS mht. arbeidsavtaler og 

lønnsforhold? 

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. 

 

Pkt 2 i vedtakene utgjør et tillegg i forhold til prosjektplan som ble lagt fram for behandling i nevnte 

møter i kontrollutvalgene. Prosjektplanen er derfor endret for å ta høyde for dette punktet i 

vedtakene. Endringene innebærer at to nye problemstillinger er tilføyd. Det er også gjort tilføyelser i 

kapittel 3 og kapittel 4.   

 

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? 

V. Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for tjenestene? 

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

lønnsforhold? 

VII. Er selskapets innføring av avgift på levering av trevirke fra private i tråd med 

selvkostprinsippet, og i henhold til reglene for gebyrfastsetting? 

VIII. Er selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Energi AS inngått på markedsmessige vilkår? 

 

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.  

 

                                                           
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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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. 

 

Nedenfor gjennomgås kilder til revisjonskriteriene for hver problemstilling3. Det vil ikke bli utarbeidet 

revisjonskriterier for problemstilling VIII, denne problemstillingen vil være av kartleggende/ 

beskrivende karakter. 

 

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).  

 

                                                           
3 Konkrete revisjonskriterier vil bli utarbeidet i første fase av prosjektarbeidet.  
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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.» 

 

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. 
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Problemstilling VII 

Vi vil her undersøke om ilegging av gebyr for innlevering av trevirke er innenfor regelverket for selvkost 

for husholdningsavfall, jf forurensingsloven § 34 og avfallsforskriften § 15-4. Problemstillingen 

omfatter også en vurdering av hvorvidt ilegging av gebyret har skjedd innenfor rammeverket av 

selskapsavtalen og renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen.  

 

Problemstilling VIII 

Problemstillingen går ut på å undersøke om selskapets avtale om salg av trevirke er inngått på en måte 

som sikrer Horisont maksimal pris for trevirke, gitt markedsmessige rammebetingelser og relevante 

lover og regler. I den sammenheng vil vi gå inn på betingelser i avtaler om leveranse av trevirke som 

er gjort med Eidsiva Bioenergi for 2018 og 2019, og hvilke vurderinger Horisont har foretatt ved 

inngåelse av disse avtalene. For å besvare problemstillingen er det relevant å se på prisene i disse 

avtalene sett opp mot markedsprisene for råvaren. Omfanget og kvaliteten på disse vurderingene vil 

avhenge av hvor gode pris- og markedsdata det er mulig å hente inn. 

 

Vi vil imidlertid ikke benytte innhentede priser, og evt andre markedsdata som revisjonskriterier for 

problemstillingen. Dette innebærer at disse vil danne utgangspunkt for undersøkelse av 

problemstillingen, men ikke gi grunnlag for klare vurderinger/konklusjoner fra revisjonen hvorvidt de 

priser Horisont har oppnådd kan sies å være markedsbaserte. 

 

 

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 styreleder og 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. 4 Vi vil sannsynligvis også ta kontakt med Eidsiva Bioenergi AS. 

 

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: 

                                                           
4 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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- 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 området. 

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

- strategi- og plandokumenter i Horisont Miljøpark. 

- pris- og markedsdata for trevirke 

 

I tilknytning til problemstilling I-III 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.   

 

Pris- og markedsdata for returvirke vil hentes fra Horisont og, i den grad det er mulig, fra Eidsiva 

Bioenergi AS. Det vil også bli vurdert om det kan finnes andre relevante kilder for slike data.  

 

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 5.  

 

Problemstilling VII og VIII tar utgangspunkt i gjeldende situasjon med innføring av gebyr på innlevering 

av trevirke. Pris- og markedsdata vil ta utgangspunkt i årene 2018 og 2019.  

 

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.  

                                                           
5 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. 



SELSKAPSKONTROLL – HORISONT MILJØPARK IKS 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 9 

 

 

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

til om lag 500 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 hovedsak før sommeren 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 

første møte etter sommerferien 2019.  Vi vil gi beskjed til kontrollutvalget dersom denne 

fremdriftsplanen blir vesentlig endret. 

 

Prosjektet vil bli gjennomført av forvaltningsrevisorene Kari Robbestad og Kristian Lein. Sistnevnte vil 

også være oppdragsansvarlig for prosjektet. 
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SAK NR. 13/2019 

 
Søndre Land kommune  
     
   

 
 
FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2019  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 11.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

      
Saksdokumenter:   

1. Kommunetesten 2019 – kommunens resultater 
 

Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 

1. Kontrollutvalget har merket seg at testen rangerer Søndre Land kommune som 
nr. 1 (av 26) i Oppland fylke og nr. 4 (av 422) i landet.  
 

2. Testen er basert på en stikkprøve der Forbrukerrådet har henvendt seg til 
kommunen via e-post (3 stk.), telefon (2 stk.) og søk på kommunenes nettsider 
(24 informasjonselement) for å teste kommunens servicenivå.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Forbrukerrådet har testet hvor godt kommunene kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og 
tilbud. Alle kommunene er testet via telefon, epost og nettsider. De ble spurt om  
 

 Skolefritids-ordningen. 
 Behandling byggesaker. 
 Muligheten for å få fast hjemmehjelp. 

 
For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir møtt, har testmedarbeiderne stilt spørsmål som 
om de var privatpersoner. Svarene er vurdert etter hurtighet og relevans.  
 
Det er testet samtlige 422 kommuner i Norge på til sammen 29 000 spørsmål. Det er sendt tre 
separate e-poster, og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har man lett etter 24 
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forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside på både mobil og stasjonær 
datamaskin. 
 
Testen er utført fra oktober 2018 til januar 2019. 
 
Søndre Land kommune fikk 71,5 poeng i testen, og plasserte seg dermed som nr. 4 i Norge og 
nr. 1 i fylket.  
 
Den beste kommunen i landet (Nesset kommune) fikk 77,6 poeng. 
Den dårligste kommunen i landet (Gamvik kommune) fikk 12,2 poeng. 
Fylkessnittet var 55,1 poeng. 
Landssnittet var 51,0 poeng. 
 
Vedlagt saken følger oversikt over kommunens resultater.  

 
Kort om testen 
(hentet fra Forbrukerrådets hjemmeside) 

Spørsmål på telefon 

Til sammen har det blitt foretatt 1038 telefonoppringninger til kommunenes sentralbord/servicetorg, 
to til hver kommune. Dersom vi ikke har fått svar på første forsøk, har vi ringt tilbake én gang. 
Telefonene er tatt fra private telefonnummer, og i normal kontortid (09.30–15.00). Hver kommune 
har fått to telefonsamtaler med ett tema per samtale, men flere spørsmål innenfor temaet. Ved 
ventetid over fire minutter, eller ved stengt servicesenter, har vi prøvd igjen ved en senere 
anledning. Der vi heller ikke på andre forsøk har fått kontakt med kommunen, har kommunen ikke 
scoret poeng på telefondelen av undersøkelsen. 

Spørsmål på e-post 

Det er sendt tre ulike e-poster til hver kommune. På bakgrunn av disse e-postene er det gjort elleve 
vurderinger av hver kommune. Dersom e-posten ikke er besvart innen fem virkedager, får 
kommunen ikke poeng for svartid. Likevel legger vi vekt på svarkvalitet dersom svaret kommer 
innen ti virkedager. Senere svar gir ingen poeng. 

Internettsjekk 

På hver kommunes nettsted er det lett etter 24 opplysninger fra forskjellige tjenestesektorer. Vi har 
lett etter hver opplysning i ett og et halvt minutt. Hvert nettsted har blitt sjekket to ganger. Én gang 
ved å bruke mobil, og én gang ved å bruke stasjonær datamaskin. Har vi ikke funnet informasjonen 
da, anser vi den som for vanskelig å finne, og gir ikke poeng. Det er likevel mulig at kommunen har 
informasjonen på sine sider, og at vi ikke fant den. 

Poenggivning 

Resultatene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn 
andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 35 prosent. Pleie og omsorg veier 25 prosent, helse 7,5 
prosent, barn og skole 20 prosent, og diverse informasjonstjenester 12,5 prosent. 

Karakterskalaen går fra 0–100, hvor 100 er best. 

Hvem som står bak 

Kommunetesten 2019 er utarbeidet av Forbrukerrådets faggruppe for offentlig tjenester og 
Forbrukerrådets fakta- og analysegruppe. Undersøkelsen er gjennomført av SeeYou på oppdrag av 
Forbrukerrådet. 
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SAK NR. 14/2019 

 
Søndre Land kommune       
   

 
 
 
 
VURDERING AV FORUNDERSØKELSER OG 
SAMARBEID MELLOM KONTROLLUTVALGENE I 
GJØVIKREGIONEN 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 10.12.2018 (utsatt) 

11.03.2019
Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2017-2019 – 
prioriterte områder 
 

 
Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Sak om vurdering av felles forundersøkelser/revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen var opprinnelig 
satt opp til drøfting i fellesmøte med kontrollutvalgene i Gjøvikregionen den 23/8-18, men ble utsatt 
på grunn av lite tid på slutten av møtet. Saken ble satt på sakslista i kontrollutvalgets møte den 
10.12.2019, men ble ytterligere utsatt. 
 
Nedenfor følger en oppstilling over noen tema som kan vurderes. Temaene er hentet fra diskusjoner i 
kontrollutvalgene gjennom det siste året, og fra kontrollutvalgenes planer for forvaltningsrevisjon.   
 
Saken er en drøftingssak og legges frem uten forslag til vedtak. 
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Ressurser 2019: 
 
Det er kommunestyret som gjennom sitt årlige budsjettvedtak som legger rammene for 
kontrollutvalgets aktivitet innenfor bla. forvaltningsrevisjon. For 2019 er det foreslått å avsette ca. 
252 000 til formålet, noe som gir mulighet til å kjøpe inntil 240 timer fra Innlandet Revisjon IKS. 
 
I kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets budsjett for 2018, ble rammen til kontrollutvalget 
redusert fra kr. 1 157 000 til kr. 1 123 000. Dette innebærer en reduksjon med kr. 35 000 
sammenlignet med opprinnelig forslag fra kontrollutvalget. Dette reduserer kontrollutvalgets 
mulighet til å kjøpe forvaltningsrevisjon tilsvarende.  
 
Kontrollutvalget deltar i felles kontroll med Horisont Miljøpark IKS. Søndre Land kommunes bidrag 
i dette spleiselaget er anslått til 41 000.  
 
Oppsummert anslås at kontrollutvalget etter dette har tilgjengelig ca. 176 000 til formålet i 2019. 
Dette utgjør ca. 160 timer.  
 
Dette er ikke stort handlingsrom, men gir mulighet for ett middels stort forvaltningsrevisjonsprosjekt 
i løpet av året.  
 
 
Kriterier for valg at tema / områder: 
 
Risiko og vesentlighet skal være styrende for kontrollutvalgenes valg av revisjonsprosjekter. 
Teoretisk skal man velge områder med høy risiko og/eller høy vesentlighet. Nytteverdien ved 
gjennomføring av revisjon på området vil da normalt bli god. Enkelte av kontrollutvalgene har 
prioritert noen av temaene i sin plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 
Det er betydelig skjønn som ligger til grunn for vurderinger omkring risiko og vesentlighet.  
 
I senere vurderinger av tema synes det særlig å ha blitt lagt vekt på følgende kriterier: 

 Politisk interesse. 
 Aktualitet/samfunnsdebatten/medieomtale. 
 Utsatte brukergrupper. 

 
Andre/viktige kriterier som må tas hensyn til er: 

 Praktisk og økonomisk gjennomførbarhet. 
 
 
Fellesundersøkelser - utvalgte områder/tema til drøfting: 
 
Nedenfor følger en summarisk oppstilling av noen vesentlige områder der det kan argumenteres for 
at det foreligger iboende risiko for svikt. En nærmere kartlegging/forundersøkelse på områdene vil 
kunne si mer om den faktiske risikoen og dermed nytteverdien et eventuelt revisjonsprosjekt. Dette 
kan gjøres gjennom en grundigere forundersøkelse i regi av Innlandet Revisjon IKS.  
 
Tema / område Kommentarer 
 
Helse: Psykisk helse og rus 
(styring og kvalitet på 
tjenestetilbudet) 
 

 
Området dekker et stort spekter av tjenester som utføres av flere 
aktører. Dette gir særlige styringsutfordringer. Nedenfor har jeg 
gjengitt noen problemstillinger som er benyttet i noen konkrete 
prosjekter. Det er så vidt mange problemstillinger som er trukket 
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opp at jeg finner grunn til å foreta en sammenfatning. 
 
Problemstillinger knyttet til styring 

 Samordning (klar oppgaveavgrensning, samordning av tiltak mm) 

 Blir tilbudet tilfredsstillende 

 Styring av ressurser 

 Overholdelse av frister 

  

Problemstillinger knyttet til tjenesteutøvelsen 
Kvalitet på 

 kartleggingen  

 vurderinger 

 oppfølging på områder (bolig, jobb mm) 

 Saksbehandling 

 Individuelle planer 

 Brukermedvirkning 

 Forebyggende arbeid 

 Ettervern 

 Råd og veiledning 

 
Skole: Læringsutbytte av den 
ordinære undervisningen 

Problemstilling: 
 I hvilken grad kan grunnskolene bidra til mer læring med 

de lærertimene som settes inn i opplæringen? 
 

Styring: Risikostyring 
 

Sentrale problemstillinger: 
 Risikovurdering knyttet til vedtatte/fastsatte mål (i praksis vesentlige 

forhold) 

 Identifisering og iverksetting av motvirkende tiltak  

 Kommunisere risikobildet og tiltak til ansatte 

 Tilstrekkelig overvåkning av risikofaktorene og virkning på 

organisasjonen 

 Rapportering til beslutningstaker 

Styring: Styring og kontroll 
med tjenestekvalitet – 
rapportering til politikere 
 

 Riksrevisjonens rapport fra 2013:  
«Mange kommuner har svak styring og kontroll med 
tjenester som er viktige for brukerne. Over halvparten av 
kommunestyrene får ikke rapportering om tjenestekvalitet 
på viktige områder. Det er behov for større bevissthet om 
det ansvaret kommunestyret har for styring og kontroll 
med tjenestekvalitet.»

Innsyn/offentlighet: 
Praktisering av 
offentlighetsloven i 
kommunene og innsyn i 
interkommunale selskaper 
 

 Kommunal Rapport 21.06.2018: 
«Gir ikke innsyn i post og styresaker. Halvparten av de 
interkommunale selskapene fører ikke postjournal i tråd 
med lovkrav. Ett av ti har åpne styremøter.» De fleste 
synes de gir nok innsyn, viser Kommunal Rapports 
undersøkelse. 

 Egnet for kartleggingsundersøkelse blant egne selskaper 
etter samme mal som Kommunal Rapports undersøkelse. 
Innhente selskapenes svar på undersøkelsen.

Barnehager: Bemanningen i 
barnehager 
 

 Svake grupper (barn) 
 Flere medieoppslag. 
 Lovverk frem til 31.07.2018: «Tilstrekkelig bemanning».  
 Lovverk fra 01.08.2108: Innført bemanningsnorm - Maks 

tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre 
år per voksen. 
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 Tilbakevendende spørsmål i flere kontrollutvalg over tid: 
Hva er den reelle bemanningen i barnehagene, hensyntatt 
sykefravær og andre aktiviteter som reduserer det direkte 
arbeidet med barna? Hvor mange timer i løpet av 
barnehagehverdagen er man fullt bemannet? 

 Pga. innføring av bemanningsnorm egner en undersøkelse 
på området seg best om noe tid, eksempelvis i 2019. 

Barnehager: 
Risikovurderinger og tiltak 
mht. overgrep i barnehager 
 

 Svake brukergrupper (barn) 
 Svikt kan føre til store konsekvenser, herunder 

omdømmetap for kommunen. 
 Utgitt egen veileder fra departement om utarbeidelse av 

plan for krisehåndtering vedr. mistanke om ansattes 
seksuelle overgrep mot barn (i skole og barnehage). 

 Relevant KS-prosjekt: «Utsatte barn og unge» 
 Eksempler fra kommuner underbygger svake 

risikovurderinger og manglende tiltak for å redusere risiko. 
 Kan egne seg som et rent kartleggingsprosjekt der man 

sammenligner kommunenes arbeid på området.
Vold og trusler overfor 
kommunalt ansatte 
 

 Politisk interesse. 
 Flere medieoppslag.  
 Synes å være økende risiko for vold og trusler i 

arbeidslivet. 
 Arbeidstilsynet: «Mange arbeidstakere utsettes for vold og 

trusler i forbindelse med jobben sin. Arbeidsgivere må 
derfor sette vold og trusler på dagsorden og arbeide aktivt 
med forebygging.» 

 Antatt underrapportering. 
 Eksempler fra kommuner: Oslo-skolen i 2017, opplag i 

lokalpressen.
Heltid/deltid: Kartlegging av 
kommunens arbeid, 
evaluering av måloppnåelse 
 

 Politisk interesse. 
 Nasjonale målsettinger. 
 Flere kommuner tydelige på at det er en viktig målsetting. 
 Statistikk (jf. KS sitt PAI-register) viser at 

stillingsstørrelsene øker i kommunal sektor.  
 Hvordan ligger dette an i våre kommuner? Hvordan 

arbeides det på området? Er det store forskjeller mellom 
kommunene i regionen? 

 Egner seg som et revisjonsprosjekt der evaluering av 
måloppnåelse står sentralt. Kartlegging på området kan 
være nyttig da man får frem evt. forskjeller mellom 
kommunene som igjen kan bidra som diskusjonsgrunnlag i 
den enkelte kommune. 

Tilrettelagte tjenester 
 

 Svake brukergrupper (utviklingshemming, psykiske 
lidelser, fysisk funksjonshemming). 

 Tilsyn i kommuner viser risiko for svikt innenfor denne 
tjenesten.
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VEDLEGG 1 
 
 
 
Fra kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
 
Prioriterte områder: 
 

 
Område 

LOKALSAMFUNN OG STAB 
(økonomi/personal, fellestjenester, bygg- og vedlikehold, renhold, teknisk drift, 

arealforvaltning og kultur/idrett)  

 
Målstyring og 
måling av kvalitet  
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Kommunen har etablert målstyring som en del av 
den helhetlige virksomhetsstyringen. At systemet 
for målstyring fungerer som forutsatt kan ha stor 
betydning for tjenesteproduksjonen mht. både 
effektivitet/produktivitet og kvalitet. 

 Måling av kvalitet på tjenester er vanskelig, 
samtidig som det er et svært viktig område å ha 
kunnskap om i styringen av kommunen. 
 

Aktuelle tema/spørsmål:  
 I hvilken grad er det etablert målekriterier for 

kvalitet i tjenesteproduksjonen og hvordan måles og 
rapportertes det på disse parameterne? 

 Måles de riktige tingene? 
 Hvordan er kvaliteten på rapportering av 

måloppnåelse? 
 Hvordan brukes resultatene til læring og 

forbedring? 

Oppfølging av 
politiske vedtak og 
kommunale planer 
 
 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
 En av hovedoppgave for rådmannen/ 

administrasjonen er å følge opp/iverksette politiske 
vedtak (jf. kommunelovens § 23 nr. 2). 

 Kommunen vedtar planer på en rekke områder 
(omfattende planverk). 

 Oppfølging av planene har stor politisk interesse 
 
Aktuelle tema:  

 Politiske vedtak: 
 Kontroll av rådmannens system for oppfølging 

(del av etablert intern kontroll). 
 Evaluering av rådmannens rapportering til 

politisk nivå vedr. iverksettelse/oppfølging av 
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politiske vedtak. 
 Etterprøving av oppfølging av konkrete vedtak 

(stikkprøver) 
 Kommunale planer: 
 I hvilken grad er vedtatte planer fulgt opp? 

(stikkprøver) 
 Hvordan rapporteres oppfølgingen av planene? 
 Rulleres planene som forutsatt? 
 Er planleggingen effektiv? 

Administrasjons-
kostnader 
 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
 Kommunen har høyere administrasjonskostnader 

enn sammenlignbare kommuner (jf. kostratall for 
2015). 

Aktuelle tema:  
 Analyse av årsaker til de høye 

administrasjonskostnadene, jf. kostratall. 

Innkjøp/ 
anskaffelser 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
 Komplisert regelverk innenfor innkjøpsområdet 

(lov om offentlige anskaffelser m/forskrifter) 
 Feil kan medføre klager, søksmål og tap omdømme. 
 Tidligere revisjoner har avdekket feil. 
 Kommunen deltar i et interkommunalt 

innkjøpssamarbeid (Gjøvikregionen). 
 

Aktuelle tema: 
 Evaluering av måloppnåelse for 

innkjøpssamarbeidet i Gjøvikregionen, jf. etablert 
strategiplan, handlingsplan og plan for 
gevinstrealisering for innkjøpssamarbeidet. 

 Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser. 
 Oppfølging av tidligere revisjonsrapport, jf. vedtak i 

kommunestyret 13/4-15. 

Oppfølging av 
byggeprosjekt  
(nytt sykehjem) 
 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
 Nye Hovli omsorgssenter er kommunens største 

enkeltinvestering noen sinne (ca. 400 millioner). 
Ferdigstilling 2020. 

 Kostnadssprekk på et par mindre enkeltprosjekter i 
2016 kan indikere utfordringer mht. styring/ 
rapportering. 
 

Aktuelle tema:  
 Etterlevelse av kommunens interne rutiner for 

styring av byggeprosjekter. 
 Økonomirapportering underveis.  
 Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser i 

byggeprosjektet.  
 Oppfølging av inngåtte kontrakter.  

IKT Hovedbegrunnelse for valg av området: 
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  Vesentlig område for kommunen, da bruk av IKT 
benyttes i større eller mindre grad innenfor alle 
tjenesteområder. Viktig verktøy for å nå 
kommunens mål på en rekke områder.  

 Svikt mht. håndtering av personopplysninger kan få 
store konsekvenser, både personlig for den som 
rammes (svikt i håndtering av personopplysninger) 
og for kommunens omdømme. 

 
Aktuelle tema:  

 Informasjonssikkerhet, herunder etterlevelse av 
personopplysningsloven. 

 Oppfølging av vedtatte planer på områder. 
 IKT-investeringer og gevinstrealisering. 
 

Kommentar: 

 Temaet mest aktuelt i slutten av valgperioden pga. 
igangsatte prosesser i 2016/2017 innenfor IKT 
(digitaliseringsprosjekt). 

Område  
OPPVEKST 

(Fryal skole/SFO, Odnes skole/SFO, Vestsida oppvekstsenter,  
S.Land ungdomsskole, barnehager) 

 
Tidlig innsats 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 
 Tydelig uttrykt målsetting kommunen. 
 Vesentlig høyrere andel spesialundervisning på 8-10 

trinn enn på lavere trinn. Dette kan indikere 
utfordringer med tidlig innsats.  

 
Aktuelle tema: 

 Tverrfaglig samarbeid og samarbeid på tvers av 
kommunale enheter. 

 Måloppnåelse: I hvilken grad klarer kommunen å 
nå skolens målsettinger om tidlig innsats? 

 Analyse av tiltak: Kartlegging og evaluering av 
iverksatte tiltak for å nå målet om tidlig innsats i 
skolen. 

Spesialundervisning 
PP-tjenesten  
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
 Sårbare tjenestemottakere. 

 
Aktuelle tema:  

 Sykefravær og fraværshåndtering (I hvilken grad 
rammes undervisningen til elever med vedtak om 
spesialundervisning ved fravær av lærere på 
trinnet?) 

 Kartlegging av bruk av ufaglærte i 
spesialundervisningen. 

 Rettssikkerhet: Skolenes oppfølging av enkeltvedtak 
om spesialundervisning. Får barna det de har krav 
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på, og dokumenteres det? 
 Brukerundersøkelse blant foreldre (måling av 

opplevd kvalitet på tjenestene) 
 Kartlegging av saksbehandlingstid (fra søknad blir 

sendt til evt. tiltak iverksatt) 
 Ett mål for PP-tjenesten er å jobbe mer systemrettet. 

I hvilken grad evner PP-tjenesten å gjøre dette 
overfor skolene? 

 
Skoleresultater 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Gjennomsnittlig skolepoeng for Søndre Land viser 
svake resultater/utvikling. Det har vært kommunens 
målsetting av dette skal bedres, men målet ble ikke 
nådd i 2015, jf. omtale i kommunens årsmelding. 

 Politisk interesse. 
 
Aktuelle tema:  

 Årsaksanalyse. 
 Kartlegging av tiltak.  
 Evaluering av om tiltak fungerer etter hensikten. 

Mobbing 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
 Kommunen har klare mål om å bekjempe mobbing.  
 Mobbing har store konsekvenser for den enkelte. 
 Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema: 

 Hvordan praktiseres/etterleves kommunens 
retningslinjer ute i skolene? 

Skole – øvrige 
områder 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
 Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema/stikkord: 

 Ledelsesoppfølging. 
 Sykefravær og fraværshåndtering. 
 Målstyring og måling av kvalitet. 
 SFO-ordningen (innhold og kvalitet) 

Barnehagenes 
overholdelse av 
meldeplikten til 
barnevernet 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
 Oversikt over hvem som melder til barnevernet 

viser at barnehagene i liten grad melder.  
 Sårbare brukere. 

 
Aktuelle tema/spørsmål: 

 Barnehagenes etterlevelse av lovpålagt meldeplikt.  
 Kartlegging av kompetanse i barnehagene mht. 

meldeplikt evt. kompetansebyggende tiltak.  
 Samhandling mellom barnevern og barnehager. 

Integrering av Hovedbegrunnelse for valg av området: 
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flyktninger  
 

 Relativt høy andel av bosetting av flyktninger i 
kommunen. 

 Sårbar gruppe. 
 Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema:  

 Organisering. 
 Måloppnåelse og rapportering. 

 
Kommentar: 

 Tjenesten er under omorganisering og prioriteres i 
siste del av valgperioden. 
 

Område 
HELSE, OMSORG OG VELFERD 

(Sykehjemsdrift, hjemmesykepleie/hjemmetjenester, eldresenter/dagtilbud, NAV-kontoret. I 
tillegg kommer Helse og Familie som inneholder Ergo/fysio/friskliv, barnevern, helsestasjon 

og legesenteret)

 
Tjenestekvalitet - 
omsorgstjenester 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Måling/vurdering av kvalitet på tjenester er 
vanskelig. 

 Politisk interesse. 
 

Aktuelle tema/spørsmål: 
 Målstyring: Hvordan måles og rapporters kvalitet på 

tjenestene?  
 Kartlegging av opplevd kvalitet 

(brukerundersøkelse) 
 Evaluering av «reell» kvalitet (prosesskvalitet). 

Hjemmebaserte 
tjenester 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
 Stor tjeneste som involverer mange brukere. 
 Andel mottakere av hjemmetjenester ligger høyt 

over sammenlignbare kommuner og utgiftene til 
hjemmetjenester pr bruker er også høye 
(jf. kostra-tall for 2015). 

 Politisk interesse 
 
Aktuelle tema: 

 Styring. 
 Effektivitet. 
 Måloppnåelse. 
 Kartlegging/analyse av årsaker til kommunens høye 

utgifter på området. 
 Målstyring med fokus på kommunens måling og 

rapportering av kvalitet på tjenestene. 
 Kartlegging/evaluering av hjemmebaserte tjenester 

til psykisk syke. 

Barnevernet - Land Hovedbegrunnelse for valg av området: 
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Barnevernstjeneste 
 

 Har vært et bekymringsområde i flere år mht. 
kapasitet, fristoverskridelser mv. 

 Store endringer i både organisering og ledelse siste 
årene, jf. etablering av interkommunalt samarbeid – 
Land Barnevernstjeneste (Nordre og Søndre Land).  

 Det rapporteres om ulike utfordringer for 
barnevernet i Søndre Land, også etter sammenslåing 
med barnevernet i Nordre Land.  

 Svikt kan få alvorlige konsekvenser for barn/unge. 
 Sårbare brukergrupper. 
 Politisk interesse. 
 Kostratall 2015 viser at:  

 Andelen fristoverskridelser hva gjelder 
undersøkelser med behandlingstid over tre 
måneder har økt betraktelig, samtidig melder 
kommunen om problemer med å fylle 
stillingene i barnevernet og utfordringer med 
bemanningen i barnevernet.  

 Kommunen har relativt høye utgifter til barn 
som får tiltak i opprinnelig familie og lave 
kostnader til barn som får hjelp utenfor 
opprinnelig familie.  

 
Aktuelle tema: 

 Produktivitet/effektivitet i saksbehandlingen. 
 Kvalitet på tjenesten. 
 Kommunikasjon og omdømme. 
 Måloppnåelse (evaluering av mål for etableringen 

av det interkommunale samarbeidet). 
 Årsaker til at kommunen har relativt høye utgifter til 

barn som får tiltak i opprinnelig familie og lave 
kostnader til barn som får hjelp utenfor opprinnelig 
familie. Er dette en villet utvikling/politikk? 

 
Kommentar: 

 Det interkommunale samarbeidet Land 
Barnevernstjeneste er under oppbygging. Evaluering 
i regi av kontrollutvalget kan derfor være mest 
aktuelt i slutten av valgperioden. Vurdere samarbeid 
med kontrollutvalget i Nordre Land kommune om 
en kontroll av tjenesten i begge kommuner. 

Samhandlings-
reformen 
 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
 Betydelig reform med store konsekvenser for flere 

tjenesteområder i kommunen. 
 Stor politisk interesse. 

 
Aktuelle tema: 

 Konsekvensene av reformen for tjenestetilbudet i 
kommunen (med fokus på korttidsopphold og 
avlastningstilbud for pasienter og pårørende, 
hjemmebasert omsorg mv.) 
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 Forebyggende arbeid og måloppnåelse.  
 Betaling for overliggerdøgn i tilknytning til 

utskrivningsklare pasienter – utvikling/trend, 
årsaker og konsekvenser.  

 
Kommentar: 

 Evt. kontroller må koordineres/samordnes med 
andre aktører som evaluerer ordningen.  
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SAK NR. 15/2019 

 
Søndre Land kommune  
      

 
 
 
KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 11.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

     
Saksdokumenter:   
1. Program for Kontrollutvalgskonferansen 2019 
 
 
 

Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2019 tas til 

orientering. 
 

2. ……….. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter avtale er det lagt opp til en gjennomgang/presentasjon av hovedtemaene på konferansen: 
 

 Tolga-saken 
 Ny kommunelov 
 Bruk av offentlige midler 
 Boligbygg-saken 
 Personvern 

 
Hensikten med saken er refleksjon omkring temaene i forhold til kontrollarbeidet i egen kommune.  
 
Det vises til vedlagte program for detaljert oversikt over tema og innhold på konferansen.  
 



Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, 

revisorer, ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og 
kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Tolga-saken  

Ny kommunelov
Bruk av offentlige midler  

Boligbygg-saken  

Personvern   

P R O G R A M

#ku19nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport



Onsdag 30. januar
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19.30

Registrering og kaffe + noe å bite i

Velkommen
u Daglig leder Rune Tokle, NKRF og møteleder Anne Grosvold

Åpning
u Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

Slik jobbet VG med Tolgasaken
u Mona Grivi Norman, Maria Mikkelsen og Frank Haugsbø, VG

Pause / utstilling

“Tolga med TÆL — rydder med TRÆL” 
Arbeid med internkontroll
u Marit Gilleberg (A), leder av kontrollutvalget i Tolga kommune

Lunsj

Kommunal egenkontroll i samspill 
med statlige tilsyn
u Rune Fjeld, assisterende fylkesmann i Hordaland

Pause / utstilling
 

Den nye kommuneloven og forskriftene 
— konsekvenser for kontrollutvalgene
u Erland Aamodt, utredningsleder i Kommunal- og 
  moderniseringsdepartementet

Pause / utstilling

Samtale om bruk av offentlige midler
u Anne Grosvold
u Henning Carr Ekroll, forfatter av boka «Skattepengene som forsvant» 
  og nyhetssjef i Aftenposten
u Vegard Venli, journalist i NRK
u Anne Mette Øvrum (H), leder av kontrollutvalget i Sør-Odal kommune

Middag
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Torsdag 31. januar
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10.00

13.00
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12.20

  Slik avdekket Dagens Næringsliv 
Boligbygg-skandalen
u Kjetil Sæter og Knut Gjernes, Dagens Næringsliv

Pause / utstilling

Boligbygg-saken — kontrollutvalgets rolle
u Ola Kvisgaard (H), leder av kontrollutvalget i Oslo kommune 

Pause / utstilling

Personvern i kommune-Norge
u Camilla Nervik, fagdirektør i Datatilsynet

Medias rolle i den kommunale egenkontrollen 
– medspillere eller motspillere? 
u Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 18. desember 2018. 
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 
Konferansepriser*
• Kr 6 700  eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 100)
• Kr 5 040  eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 440)
• Kr 1 062 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 29. til 30. januar 2019

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 
 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 
 konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.
 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

  

  

  Norges Kommunerevisorforbund
  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
  Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no
  www.facebook.com/nkrf.no
  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/
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SAK NR. 16/2019 

 
Søndre Land kommune  
 
 

 
 
 
STYRING, LEDELSE OG KONTROLL MED 
LEGETJENESTEN I SØNDRE LAND 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 
 

11.03.2019 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:  
 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget besluttet høsten 2018 at man ønsket mer innsikt i kommunens styring og kontroll med 
legetjenestene i kommunen.  
 
Dette ble fulgt opp ved at det ble gitt en orientering i kontrollutvalgets møte den 10.12.2018 
(v/kommunalsjef Helse, omsorg og velferd) og i møte den 25.01.2019 (v/kommuneoverlegen). 
 
I møtet den 25.01.2019 ble det bl.a. fattet slikt vedtak: 
 

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: 
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a) Kommunens ansvar for styring og kontroll med legetjenestene.  
b) Kommunens overordnede planer og etablerte systemer 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. 

 
 
I tråd med vedtaket er rådmannen invitert til å orientere.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Nedenfor følger utdrag fra møteprotokollen fra de to møtene/saken som det er referert til:  
 
 

 Kontrollutvalgets møte den 10.12.2018: 
 

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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 Kontrollutvalgets møte den 25.01.2019: 

 
 
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: 

 
e) Kommunens ansvar for styring og kontroll med 

legetjenestene.  
f) Kommunens overordnede planer og etablerte systemer 

for styring, kontroll og rapportering på området. 
g) Oppfølging og kontroll med de kommunalt drevne 

legesentrene (ledelse, styring, mål, rapportering, 
internkontroll mv.).  

h) Muligheter og begrensninger i ledelse og styring av 
næringsdrivende fastleger. 
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SAK NR. 17/2019 

 
Søndre Land kommune  
      

 
 
 
 
STYRING OG KONTROLL MED BYGGEPROSJEKTET 
HOVLITUNET 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 11.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

     
Saksdokumenter:   

1. Her kan du følge utviklingen av Hovlitunet (utskrift fra 
kommunens hjemmeside, 28.02.2019) 

 
 

Vedlegg 1 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 25.01.2019 i f.m. sak 03/2019 – 
Oppfølging av vedtak i kontrollutvalget: 
 

 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). 

 
 
I tråd med vedtaket er rådmannen invitert til saken. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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Sakene det henvises til i vedtaket er gjengitt under:  
 
 
Kontrollutvalgets sak 49/16 (sak: Investeringsprosjektet Råvannsbasseng By, merforbruk og 
prosjektstyring): 
 

Kontrollutvalget er opptatt av at kommunen har gode rutiner for styring av byggeprosjekter 
og at disse etterleves i praksis. Med bakgrunn i den planlagte byggingen av nye Hovli 
omsorgssenter vil kontrollutvalget prioritere tett oppfølging rettet mot styring av 
byggeprosjektet, etterlevelse av interne retningslinjer, oppfølging av kommunestyrets 
vedtak og kommunikasjon/rapportering til politisk nivå. Det vises for øvrig til 
kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 der dette er tatt inn som prioritert 
tema. 

 
 
Kontrollutvalgets sak 12/17 (Kontrollutvalgskonferansen 2018): 
 

Følgende tema fra konferansen noteres til senere oppfølging/drøfting i f.m. 
forvaltningsrevisjon: 
 

 Sosial dumping (kontraktsvilkår og kontraktsoppfølging – følges opp i f.m. 
byggeprosjekt/nye Hovli) 
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Hentet fra kommunens hjemmeside 28.02.2019                           VEDLEGG 

 

Her kan du følge utviklingen av 
Hovlitunet 
 
 
 

Hovlitunet - kommunens nye 
omsorgssenter er under planlegging. 
Her kan du lese om prosjektet. 

 

Innhold 
 Endringer på byggeplass fra uke 9 (26.02.19) 
 Oppdatert informasjon 06.02.19 
 Følg byggeprosessen fra dag til dag 
 Siste nytt 15.01.2019 
 Svar på kritikk for bruk av massivtre 
 Nå blir det bygging! 
 Consto AS ble vinner av anbudskonkurransen! 
 Anbudskonkurransen nye Hovli 
 Navnet ble "Hovlitunet" 
 Kommunestyrets vedtak 
 Videre fremdrift i prosjektet 

 
 



2 
 

 

Endringer på byggeplass fra uke 9 
(26.02.19) 
Fra tirsdag i uke 9 vil entreprenør være nødt til å flytte på byggegjerdene, noe som vil påvirke 
parkerings- og transportsituasjonen rundt Hovlil sykehjem og Eldresenteret. Dagens 
plassering av gjerdet er markert med grønt, ny plassering i gult 

1: Opprinnelig parkeringsplass sør for eldresenteret stenges av, den nye som ble opprettet 
høst-18 består. Det vil bli laget en gangvei langs eldresenteret bort til hovedinngangen. All 
kjøring til hovedinngangen til eldresenteret må skje fra ny hovedadkomst i Fjordveien. For 
brukere til dagtilbud for demente vil hovedinngangen til eldresenteret benyttes. Dagsenteret er 
informert og håndterer dette. 

2: Byggegjerdet vil bli flyttet slik at det stenger av kjøreveien øst for sykehjemmet. Det 
anlegges en port for varetransport. 

3: NB! Dør merket nr 3 vil bli STENGT for ansatte, dette gjelder både som utgang/inngang til 
bygget, og som brukt til «luftepauser». Den skal KUN benyttes til levering/henting av 
varer/skittentøy. Dette fordi man nå befinner seg på en byggeplass om man oppholder seg 
utenfor døra, og det er strengt forbudt for uvedkomne å oppholde seg der uten særskilt 
tillatelse. 
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Oppdatert informasjon 06.02.19 
Parkering:  
Fra 05.02.19 er det klar ny parkeringsplass i Smebekkenga 1, på høyre side av Fjordveien (se 
kart). Samtidig har det blitt merket av egne parkeringsplasser for handicappede nord for 
eldresenteret. 
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Vi oppfordrer flere til å benytte parkeringsplassen som er anlagt nord for Helsehuset/Hov 
Nordre, her er det som regel ledige plasser. Beregnet gangtid til Hovli/Eldresenteret er 3 
minutter. Dersom flere benytter denne vil det frigjøre plasser til de som av ulike årsaker ikke 
klarer å gå langt. For ansatte kan dette være en fin mulighet til litt frisk luft og FYSAK ved 
arbeidsdagens start/slutt? 

Gangveier:  
Det har vært noe uklart hvordan man kan gå til sykehjemmet dersom man parkerer sør for 
eldresenteret eller kommer gående sørfra. Man kan enten gå inn hovedinngangen på 
eldresenteret, ned trappa og gjennom tunnelen til venstre, da kommer man til 
foajeen/kafeteriaen på sykehjemmet. Eller man kan gå Hovsbakken eller ny innkjøring vest 
for sykehjemmet slik at man kommer til krysset ved Fjordvegen, og så gå opp ny adkomstvei 
til sykehjemmet. 

Riving:  
Fra 11.02.19/uke 7 starter jobben med å rive 97-delen av dagens sykehjem. Dette er godt 
planlagt og forberedt fra avdelingenes side, og vi håper dette vil gå fint. 

 

Følg byggeprosessen fra dag til dag 
Det legges daglig ut bilde fra byggeplassen HER slik at du kan følge framgang på 
byggeplassen. 
 
 



5 
 

Siste nytt 15.01.2019 
Nå er arbeidet på tomta til Hovlitunet godt i gang! Brakkeriggen ble etter flere 
vurderingsrunder plassert lengst nord på selve byggetomta, og er nå i drift. Forberedende 
arbeider med utarbeidelse av nye adkomstveier til sykehjem og eldresenter, og oppsetting av 
byggegjerde har gått etter planen. Det er bestilt ytterligere skilting for å vise tillatte kjøreveier 
og parkeringsplasser. Parkeringsplass i Smebekkenga 1 vil være klar fra ca uke 5. 

Fra 14.01.19 har vi et operativt byggekamera. Det vil ta bilde hvert kvarter, slik at vi etterkant 
kan lage en timelapse-video av byggingen. 

I tillegg vil det legges ut et bilde per dag på http://hovlitunet.byggefilm.no/ slik at man kan 
følge framgang på byggeplassen. Bilde fra kamera vil til en hver tid ligge på kommunens 
hjemmeside. 

Søndre del av Hovli sykehjem må rives for å gjøre plass til arbeidet. Dette vil skje i uke 7, og 
forberedelsene er godt i gang. Det medfører noen midlertidige ombygginger i 1. og 2.etasje, 
men dette er godt planlagt og skal kunne fungere godt i byggeperioden. 

Første bil med betong kommer allerede 01.02, og massivtreelementer og ferdig produserte 
baderomskabiner starter å ankomme i mai/juni. 

Kommunenes byggeledelse vil under hele prosessen jobbe med å ha god kommunikasjon med 
entreprenør og være oppdaterte på status i prosjektet, og hva som er plan for den nærmeste 
tida. På den måten håper vi å kunne informere litt i forkant av store prosesser, spesielt hvis de 
påvirker de nærmeste omgivelsene gjennom støy eller annet. 

 

Svar på kritikk for bruk av massivtre 
Les kommunens svar her 

 

Nå blir det bygging! 
Kommunestyret med historisk vedtak 

Mandag 17.09 vedtok Kommunestyret med 21 mot 4 stemmer å gå inn for rådmannens 
forslag til vedtak vedrørende Hovlitunet. Det vil si at det nå er vedtatt oppstart av fase 4, selve 
byggefasen. Det er også vedtatt å opprettholde vedtaket fra 2016 om å bygge i massivtre, og 
at kostnadsrammen økes fra 457 til 491 millioner kroner, det vil si en kommunal egenandel på 
241 millioner kroner, en økning på 26 millioner. 

«Dette er veldig positivt, og et løft for Søndre Land. Vi bygger et bygg for framtida», sier 
Erik Bjørnsveen (Bygdelista). 
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«Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass et vedtak. Det har vært en lang prosess som 
startet med utredninger for nærmere 10 år siden. Derfor er det bra at vi endelig kan sette 
spaden i jorda», sier ordfører Terje Odden (AP). «Jeg er også veldig glad for vedtaket om 
bruk av massivtre. Selv om prislappen ble noe høyere, tror jeg dette er viktig for 
næringsgrunnlaget til kommunen, og positivt for framtida». 

 

Erik Bjørnsveen, Bygdelista (t.h), og ordfører Terje Odden, Arbeiderpartiet er begge fornøyde 
med kommunestyrets vedtak. 

Planlagt oppstart på byggeplassen er anslått til 01.12.18, og bygget skal stå ferdig desember 
2020. 

 

                                                     Publisert 18.09.18, kl.10:48 

Consto AS ble vinner av 
anbudskonkurransen! 
Mandag 10.09.18 ble det offentlig at det er Consto AS som er vinnere av anbudskonkurransen 
om å bygge Hovlitunet. Det var en tett konkurranse mot Betonmast Hæhre Innlandet AS, hvor 
Consto AS etter flere runder trakk det lengste strået. HENT leverte også anbud, men ble 
avvist tidligere i konkurransen på grunn av manglende dokumentasjon. 

Consto AS ble etablert i Tromsø høsten 2006 som et nordnorsk byggentreprenør-selskap. 
Siden er virksomheten utvidet med regionale etableringer over hele Norge og i Sverige. Siste 
regionsavdeling er nå under oppføring på Lillehammer. 

Total byggekostnad ligger noe over antatt budsjett, men endelig sum avgjøres ikke før saken 
har vært til behandling i kommunestyret den 17.09.18. Dette på grunn av at man har fått inn 
opsjonspriser på å fjerne kravet om massivtre, som det foreligger politisk vedtak om fra 
12.12.16. 
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Det er satt karenstid frem til 21.09.18. Det betyr at Betonmast Hæhre Innlandet AS har frem 
til denne dato å eventuelt fremme klage på innstillingen. En eventuell kontraktinngåelse 
(signering av kontrakt) vil derfor ikke finne sted før etter denne dato. 

 

 

                                                    Publisert 11.09.18, kl.13:03 

Anbudskonkurransen nye Hovli 
Det har vært gjennomført en anbudskonkurranse med frist 30.april. Det kom inn tre anbud fra 
store entreprenører; Betonmast Hæhre, Consto og Hent. 

Prosjektledelsen er fornøyd med at det kom inn 3 anbud, da det er mye byggevirksomhet i 
vårt område, og entreprenørene har mye å gjøre. Alle anbudene ligger dessverre over 
budsjettert kostnad. Saken ble tatt opp i styringsgruppa for prosjektet, og det ble her vedtatt å 
avlyse konkurransen i sin nåværende form, og åpne ny konkurranse med kun de tre som til nå 
har levert tilbud. Dette er det anledning til å gjøre i h.h.t. lov om offentlig anskaffelse.  
Anbudsdokumentene bearbeides med hensikt å redusere kostnader, deretter blir en ny 
konkurranse blant de tre anbyderne som har levert anbud. 

På bakgrunn av at konkurransen fortsetter med de tre anbyderne, kan man ikke gå ut med 
hvilke priser de tre har lagt inn i konkurransen. 

Denne vendingen i prosjektet medfører at prosessen blir noe forsinket i henhold til oppsatt 
fremdriftsplan. Man antar at resultatene fra den nye konkurransen skal foreligge i august, og 
at byggestart derfor utsettes noe, men vi håper fortsatt på byggestart i høst. 

 

                                                   Publisert: 25.05.18, kl.13:46 

Navnet ble "Hovlitunet" 
Navnekonkurransen er nå avgjort. 

Komitè Helse, Omsorg og Velferd har i møte 11.06.18 vedtatt at kommunens nye 
omsorgssenter skal få navnet «Hovlitunet». Som det har blitt informert om tidligere kom det 
inn mange gode forslag, men juryen falt altså ned på Hovlitunet. 

Vinneren er Merete Dalby Vesterås fra Hov. Hun er kontaktet, og var veldig fornøyd med 
seieren. Etter avtale med vinneren vil hun få en rolle under den offisielle åpningen av 
Hovlitunet, i tillegg til at hun vil motta en gave fra Søndre Land kommune. 

Vi takker for alt engasjement i konkurransen! 
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                                                 Publisert: 11.06.18, kl.14:16 

Kommunestyrets vedtak 
12.02.18 vedtok Kommunestyret å gå videre i prosessen med å bygge nye Hovli 
omsorgssenter. Det betyr at prosjektet nå sendes ut på anbud, og byggestart planlegges 
til september 2018. 
For Søndre Land betyr dette at en milepæl er passert på vei til å få et nytt hjerte for 
eldreomsorgen i kommunen. Dette blir et bygg for fremtiden, med fokus på kvalitet i tjenester 
og hvordan man kan implementere nye elementer som trygghetsskapende teknologi 
(velferdsteknologi) for å gi både beboere og ansatte en bedre hverdag. 
 
Bygget inneholder til sammen 90 plasser fordelt på 40 institusjonsplasser og 50 boliger med 
heldøgns omsorg. Boligene er fordelt på bogrupper à 8 eller 9 beboere, hvorav egne 
bogrupper er tiltenkt demente. I tillegg til boligene vil bygget huse dagtilbud for eldre, lokaler 
for ergo-/ fysio- /frisklivsavdelingen, hjemmebaserte tjenester og tildelingskontor. 
 
Det er fokus på godt tilrettelagte boforhold med fellesarealer som innbyr til sosialt fellesskap, 
men også boliger med størrelse og funksjoner som innbyr til selvstendighet, med f.eks. 
kjøkkenkrok med plass til eget kjøleskap. Det er utarbeidet planer for fine utearealer med lavt 
vedlikeholdsbehov. I bogruppene for demente har man hatt fokus på trygge, skjermede 
utearealer. 
Bygget legger opp til å følge en grønn linje med massivtre og bio-energi. Bygget er vesentlig i 
trematerialer, noe som reduserer CO2 utslipp sammenliknet med tradisjonelle byggemetoder, 
bl.a. på grunn av at massivtre har redusert vekt og dermed mindre behov for betong i grunnen. 
Massivtre genererer også redusert behov for oppvarming og mindre støy i byggeperioden. 
 
Det er lagt opp til en del grønne tak ved bruk av sedumtak (lettskjøttet, tørketolerant 
vegetasjon.) og utnyttelse av takarealer til uteområder mellom boligfløyer. 
 
Det kom tidlig i prosessen fram et klart ønske og behov for at bygget skal være samlende på 
tvers av aldersgrupper, åpent for flerbruk og kunne være et samlingspunkt for bygdas 
befolkning. Disse ønskene er forsøkt ivaretatt gjennom utearealer som innbyr til aktivitet med 
trenings-/lekeapparater til bruk for både gammel og ung, en stor kantine/kafeteria som 
viderefører funksjonen i dagens sykehjem med å være åpen for alle bygdas befolkning, og en 
stor sal som kan benyttes av lag/foreninger, til kurs, grupper, møter osv. Kafeteriaen er 
tilrettelagt for utleie med eget grovkjøkken/oppvask. 
Prosessen har hatt, og vil fortsatt ha, stort fokus på involvering av brukerne av bygget, både 
ansatte og representanter for de grupper av kommunens innbyggere som vil bli de flittigste 
brukerne av bygget. 
 
Tittelen «Hovli omsorgssenter» ble tidlig i prosessen vedtatt som arbeidstittel. Det ble vedtatt 
i kommunestyret at det nå skal lyses ut en navnekonkurranse, og at Komité for Helse, Omsorg 
og Velferd skal være jury. Navnet vil bli vedtatt i mai. Mer informasjon kommer via 
kommunens hjemmeside og sosiale medier. 
 
Det legges opp til informasjonsmøter både for ansatte og naboer i løpet av første kvartal 2018. 
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Videre fremdrift i prosjektet 
April-18: Riving av småboliger som står på tomta i dag. 
Juni-18: Kontrakskriving med entreprenør. 
August 18: Fysisk oppstart med graving. 
April/mai 2020: Innflytting i nytt bygg 
Juni- august 2020:Riving av sykehjemmet og ferdigstillelse av uteområder. 

 
Publisert: 20.04.2018 10.35.35 
Sist endret: 22.02.2019 14.43  
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SAK NR. 18/2019 

 
Søndre Land kommune  
      

 
 
 
 
KOMMUNENS ARBEID MED NÆRINGSUTVIKLING  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 11.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

     
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Rådmannens og næringsrådgivers presentasjon av kommunens arbeid med 
næringsutvikling, tas til orientering. 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 25.01.2019 i f.m. sak 09/2019 
Eventuelt:  
 

Rådmannen inviteres til å orientere om kommunens arbeid med næringsutvikling. 
 
 
I tråd med vedtaket er rådmannen invitert til saken. Sammen med rådmannen deltar kommunens 
næringsrådgiver. 
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SAK NR. 19/2019 

 
Søndre Land kommune       
   

 
 
 

 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                 
Kontrollutvalget 11.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 
 
Saksdokumenter:   

 
1. Uavhengighetsvurderinger fra Innlandet Revisjon IKS – daglig leder 

og oppdragsansvarlige revisorer forvaltningsrevisjon 
 

2. Saksprotokoll – Kontrollutvalgets budsjett for 2019 
 

3. Svar fra Innlandet Revisjon IKS på brev vedr. klage til 
kommunestyret i Søndre Land kommune  

 
4. Diverse avisartikler 

 
5. Orientering om håndtering av innsynsbegjæring 

 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
Vedlegg 1 a) – e) 
 
 
Vedlegg 2  
 
 
Vedlegg 3 
 
Vedlegg 4 
 
Muntlig orientering 
 
Muntlig orientering 

 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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