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Gerd Margot Michaelsen (Ap) 
 
 

 
 
 
Kopi til: 

 Ordfører og rådmann  
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 

 
 

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

Dato:  Fredag 10. mai 2019 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1500 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
NB! Årsregnskap/årsrapport 2018 for Søndre Land kommune (vedlegg til sak 22/2019) er sendt 
ut direkte fra kommunen.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  

 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

 Sak 21 – Revisjonsrapport 
 Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterer 

rapporten (fra kl. 0900). 
 Sak 22 – Årsregnskap 2018 for Søndre Land kommune: 

 Under første del av saken orienterer Innlandet Revisjon IKS ved 
oppdragsansvarlig Heidi Holm Olafsen (fra kl. 1000).  

 Under andre del av saken er rådmannen m.fl. invitert til å orientere (fra kl. 1200). 
 Sak 23 – Revisjon av beboerregnskap 2017-2018: Revisor orienterer. 

 
 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 

 
KONTROLLUTVALGET I  

SØNDRE LAND KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I SØNDRE LAND RÅDHUS  
Fredag 10. mai 2019 kl. 0900 

(Sted: Formannskapssalen, rådhuset) 
 
 
 
SAK NR. 20/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.03.2019 
 
SAK NR. 21/2019 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: FORSVARLIG 

UTREDNING AV SAK OM EIERSTRATEGI - HORISONT 
MILJØPARK IKS  

 
SAK NR. 22/2019 ÅRSREGNSKAP 2018 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  
 
SAK NR. 23/2019 REVISJON AV BEBOERREGNSKAP 2018 
 
SAK NR. 24/2019 REFERATSAKER  
 
 

 
 
 

Gjøvik, 2. mai 2019. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Ordfører, rådmannen og vararepresentanter til kontrollutvalget  
- Innlandet Revisjon IKS 
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SAK NR. 20/2019 

 
Søndre Land kommune  

     
 

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.03.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 10.05.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 11.03.2019 

 
Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.03.2019 godkjennes. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 
 

Mandag 11. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1545. 
 
Som medlemmer møtte:  
Bjørg Horn (Sbl), leder 
Finn Øksne (Sp), nestleder 
Gerd Margot Michaelsen (Ap) 
 

 
 

Følgende hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Ordfører: Terje Odden. 
Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken (sakene 16, 17 og 18), kommunalsjef 
Helse, omsorg og velferd Randi Marta Berg (sak 16), avdelingsleder Tore Venås (sak 17), 
ingeniør Henrik Hvattum (sak 17) og næringsrådgiver Roger Fløttum (sak 18).  
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. 10/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.01.2019 
  
Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.01.2019 godkjennes.

 
 
 
SAK NR. 11/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
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SAK NR. 12/2019 REVIDERT PROSJEKTPLAN - HORISIONT MILJØPARK 
IKS   

 
Vedtak, enstemmig: Revidert prosjektplanen for gjennomføring av kontroll med 

Horisont Miljøpark IKS godkjennes.  
 

 
 
SAK NR. 13/2019 FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2019 
 
Vedtak, enstemmig: 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 begrenset 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.  

 
 
 
SAK NR. 14/2019 VURDERING AV FORUNDERSØKELSER OG SAMARBEID 

MELLOM KONTROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN 
 
Vedtak, enstemmig: Saken videreføres på neste møte med fokus på prioriteringer for 

2019 og bestilling av forundersøkelser fra Innlandet Revisjon 
IKS.  
 

 
 
SAK NR. 15/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 
Vedtak, enstemmig: Saken utsettes til neste møte. 

 
 
 
SAK NR. 16/2019 STYRING, LEDELSE OG KONTROLL MED 

LEGETJENESTEN I SØNDRE LAND 
 

Fra behandlingen: 
Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd Randi Marta Berg, 
orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende tema: 

a) Kommunens ansvar for styring og kontroll med 
legetjenestene.  

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

arbeidsgiverstrategi, etiske retningslinjer, lovverk og 
forskrifter). 

 Rapporteringer (I henhold til styringssystemet, hvert 
tertial, økonomi månedlig, rapporteringer til Helfo). 

 Oppfølging/kontroll (gjennomgang av avtaler, 
gjennomføring av møter, bruk av kvalitetssystemet). 
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c) Oppfølging og kontroll med det kommunalt drevne 
legesenteret, dvs. Hov legesenter (ledelse, styring, mål, 
kvalitet, rapportering, internkontroll mv.).  

d) Muligheter og begrensninger i ledelse og styring av 
næringsdrivende fastleger (felles mål, lovverk, 
ansettelsesforhold, samarbeid, nasjonale krav, rekruttering).  

 
Prosedyrebok for Hov legesenter ble presentert. 

 
Vedtak, enstemmig: Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen har etablert et 

system for overordnet styring, ledelse og kontroll med 
legetjenesten i Søndre Land kommune.  

 
 
SAK NR. 17/2019 STYRING OG KONTROLL MED BYGGEPROSJEKTET 

HOVLITUNET  
 

Fra behandlingen: 
Avdelingsleder Tore Venås og ingeniør Henrik Hvattum orienterte 
om byggeprosjektet med fokus på:  
 

 Overordnede styringsdokumenter - prosjekthåndbok for 
investeringsprosjekter. 

 Politisk vedtak frem til oppstart av bygging. 
 Styringsdokumenter for Hovliprosjektet (vedtatt i k.styret 

11.04.2016). 
 Oppfølging opp mot entreprenører og andre (byggemøter, 

byggherremøter, fremdriftsmøter, særmøter, driftsmøter, 
brukermøter). 

 Rapporteringer/orienteringer (møter i styringsgruppa, 
orienteringer i kommunestyret, og formannskap, komité 
HOV, rådene, AMU, månedsrapporter om status). 

 Sosial dumping – Telemarksmodellen: 
 Formannskapet vedtok i sak 42/18 inntil 3 ledd i 

kontraktskjeden, 4 dersom det det foreligger god 
begrunnelse).  

 Hver 14. dag er det vernerunder og SHA-møter 
(Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø), og på disse 
møtene blir det satt fokus på SHA, kontroll av 
mannskapslister og ID-kort, ved innleie eller ved 
utenlandsk arbeidskraft – kontroll av arbeidsavtaler) 

 Møtereferat fra SHA-møte 20.03.2019. 
 

Rådmann Arne Skogsbakken supplerte orienteringen. 
 
På spørsmål fra kontrollutvalget ble følgende besvart:  

 Hvordan kontrolleres underleverandører i praksis?  
 Hvordan følges kommunens klimamål opp i byggeprosjektet? 

 
Vedtak, enstemmig: Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at:  
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 Det er etablert betryggende systemer for styring og 
kontroll med byggeprosjektet.  
 

 Det er etablert gode systemer og rutiner for å forhindre 
sosial dumping og arbeidslivskriminalitet hos 
leverandører (og underleverandører) i tilknytning til 
byggeprosjektet.  

 
 
SAK NR. 18/2019 KOMMUNENS ARBEID MED NÆRINGSUTVIKLING  
 

Fra behandlingen: 
Næringsrådgiver Roger Fløttum orienterte om stillingen som 
næringsrådgiver og det praktiske arbeidet med næringsutvikling i 
Søndre Land kommune. Orienteringen tok utgangspunkt i 
målsettingene slik de er formulert i kommuneplanens samfunnsdel, 
innsatsområde Næringsliv, arbeidsliv og samferdsel: 
 

 Utvikle kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon til å bli 
et fortrinn i utviklingen av næringslivet i kommunen.  

 Ha en positiv utvikling på NHOs næringsNM.  
 Utvikle Hov sentrumsområde som et attraktivt sted for å 

drive handel og beslektede tjenester. 
 Ha tilrettelagte næringsarealer. 
 God oversikt over ledige næringsbygg og næringsarealer. 
 Godt internt og eksternt samarbeid og kommunikasjon i 

næringssaker. 
 God veiledning til nye og eksisterende bedrifter. 
 Tydelig politikk og klar praksis for tildeling av midler. 
 Videreutvikle samarbeidet mellom næringsliv, 

kunnskapsmiljøene i GR og kommunen. 
 Bidra til høyere utdanningsnivå i befolkningen. 
 Bistå skogbruks- og landbruksnæringen og bidra til utvikling 

av kommunen som hytte- og reiselivskommune. 
 Utvikle kommunens muligheter inne jord-, skog- og 

utmarksnæring, samt fritidsboligbygging. 
 

Vedtak, enstemmig: Næringsrådgivers presentasjon av stillingen og kommunens 
arbeid med næringsutvikling, tas til orientering. 

  
 
 
SAK NR. 19/2019 REFERATSAKER 

 
Følgende saker ble referert: 
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 
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5. Orientering om håndtering av innsynsbegjæring (e-post fra NN 
til kontrollutvalget den 11.02.2019, svar av 18.02.2019 og e-post 
fra NN den 19.02.2019) 

6. Kopi av brev fra Fylkesmannen i Oppland til NN (brev av 
14.02.2019) 

7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

Referatsak nr. 5 og 6 ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens 
§ 31, jf. offentlighetsloven § 13. 

 
Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Hov, 11. mars 2019. 
 
 
 
Bjørg Horn 
leder 
 

 
 

RETT UTSKRIFT: 
Hov, 11. mars 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 10. MAI 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

 Årsregnskap 2018 – Søndre Land kommune 
 Beboerregnskap 2018 
 Revisjonsrapport: Forsvarlig utredning av politisk sak om eierstrategi 

Horisont Miljøpark IKS  
 Kontrollutvalgskonferansen 2019 (utsatt sak fra møte 11/3-19) 
 Vurdering av forundersøkelser 2019 – forvaltningsrevisjon (sak 14/19) 

 
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) 
 Aktuelle orienteringssaker: 

- Ny kommunelov  
- Ny veileder for selskapskontroll 
- Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

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:   
 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. 21/2019
 

Søndre Land kommune          
 

 
 

 
 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: FORSVARLIG 
UTREDNING AV SAK OM EIERSTRATEGI - HORISONT 
MILJØPARK IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 10.05.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

       
Saksdokumenter:   
1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Forsvarlig utredning av sak om 

eierstrategi – Horisont Miljøpark IKS (Innlandet Revisjon IKS, 
rapport 08-2019) 

2. Prosjektplan for revisjonsprosjektet 
 

 

Vedlegg 1  
 
 
Ikke vedlagt 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kommunestyret har merket seg revisjonsrapportens konklusjon om at saken i hovedsak ble 
forsvarlig utredet før den ble fremlagt for behandling i kommunestyret. Det anført følgende 
bemerkninger fra revisjonen til saksutredningen:  

 
 Saksfremlegget burde ha tatt inn en begrunnelse for nivået på årlig utbytte, samt 

valget av utbytteplan som uttrykk for forutsigbarhet i utbyttepolitikken. 
 Det burde gått frem av saksfremlegget hva dialogen med Horisont Miljøpark IKS 

gikk ut på, jf. saksfremleggets opplysning om at eierstrategien var utarbeidet i 
dialog med selskapet.  
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
På oppdrag fra kontrollutvalget har Innlandet Revisjon IKS foretatt en gjennomgang av sak til 
kommunestyret om eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS, jf. kommunestyrets sak 34/2018. 
Bestillingen ble enstemmig vedtatt i kontrollutvalgets møte den 10. desember 2018 (sak 66/2018):  
 

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

 
Bakgrunnen for saken var opplysninger i fellesmøte for kontrollutvalgene i Gjøvikregionen 23.8.2018. 
I kontrollutvalget ble saken drøftet opp mot kravet til forsvarlig utredning, jf. kommunelovens § 23 nr. 
2, der det heter at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte 
organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.»  
 
Rapporten er forelagt rådmannen til uttalelse, jf. kravene i kommunelovens § 76 nr. 6:  
 

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært 
forelagt administrasjonssjefen til uttalelse. 

 
Rådmannens uttalelse til rapporten følger som vedlegg til rapporten (se vedlegg 2, s. 25).  
 
Forslag til vedtak i saken er utformet i tråd med etablert praksis med oversending av rapporten til 
kommunestyret som en innstillingssak. Rapportens konklusjoner er gjengitt i vedtaket.  
 
Innlandet Revisjon IKS presenterer rapporten i møtet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 8-2019 

2019-416/KL 

 

 

 

 

 

  

 

FORSVARLIG 

UTREDNING AV SAK 

OM EIERSTRATEGI -

HORISONT MILJØPARK 

IKS 
Søndre Land kommune 

Innlandet Revisjon IKS 

 



FORSVARLIG UTREDNING AV SAK OM EIERSTRATEGI -HORISONT MILJØPARK IKS 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 2 

 

 

FORORD 
 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet forsvarlig utredning av sak om 

eierstrategi Horisont Miljøpark IKS. Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Søndre Land kommune. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres 

kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(Kommunelovens § 77. nr 4). 

 

Prosjektarbeidet er utført i januar-april 2019 av Kristian Lein.  

 

Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. 

 

 

Lillehammer, april 2019 

 

 
Kristian Lein 

Oppdragsansvarlig  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



FORSVARLIG UTREDNING AV SAK OM EIERSTRATEGI -HORISONT MILJØPARK IKS 
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FORSVARLIG UTREDNING AV SAK OM EIERSTRATEGI -HORISONT MILJØPARK IKS 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 4 

 

 

SAMMENDRAG  
 

Kontrollutvalget i Søndre Land kommune fattet følgende enstemmige vedtak 10. desember 2018 (sak 

66/2018): 

«Med bakgrunn i opplysninger om dialogen mellom Horisont Miljøpark IKS og eierkommunene i forkant 

av behandlingen av sak om eierstrategi for selskapet (jf. k.sak 34/2018), bes Innlandet Revisjon IKS om 

å gjennomføre en kontroll med at saken som ble lagt frem var forsvarlig utredet.» 

 

Bakgrunnen for saken var opplysninger i fellesmøte for kontrollutvalgene i Gjøvikregionen 23.8.2018. 

Kontrollutvalget drøftet saken opp mot kravet til forsvarlig utredning, jf. kommunelovens § 23 nr. 2, 

der det heter at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, 

er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.» 

 

Formålet med prosjektet er å ivareta kontrollutvalgets vedtak i sak 66/2018. I tråd med vedtaket er 

det formulert følgende problemstilling: Ble sak 34/2018 - Felles eierstrategi i Horisont Miljøpark IKS- 

forsvarlig utredet forut for kommunestyrets behandling? 

 

Rapporten konkluderer med at saken i hovedsak ble forsvarlig utredet. Denne vurderingen bygger på 

at den felles eierskapspolitikken i Gjøvik-regionen legger rammer for hvordan eierstrategier bør 

utformes og hvilke elementer disse bør omfatte. Det var derfor ikke nødvendig å begrunne alle deler 

av eierstrategien med utgangspunkt i Horisont Miljøpark IKS.  

 

Etter revisjonens vurdering burde saksframlegget ha tatt inn en begrunnelse for nivået på årlig utbytte, 

samt valget av utbytteplan som uttrykk for forutsigbarhet i utbyttepolitikken. Eierskapspolitikken sier 

at kommunene som eiere skal gi uttrykk for forventninger til selskapets utbytte, men sier ikke noe om 

nivå og heller ikke noe om utbytteplan.  

 

Revisjonen vurderer at Horisont ble gitt anledning for å gi uttrykk for sitt syn på innholdet i 

eierstrategien. Det framgår av saksframlegget til politisk behandling at eierstrategien er utarbeidet i 

dialog med Horisont, og at den var drøftet i rådmannsutvalget og ordfører-rådmannsmøtet i 

Gjøvikregionen. Etter revisjonens oppfatning burde det gått fram av saksframlegget hva dialogen med 

Horisont gikk ut på, herunder selskapets syn på utbyttepolitikken.  
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1 INNLEDNING 
 

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

Miljøpark IKS - presentasjon av selskapet og vurdering av forundersøkelse.  

 

Kontrollutvalgene fattet følgende likelydende vedtak i møtet (enstemmig): 

«1. Horisont Miljøpark IKS sin presentasjon av selskapet, tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget ønsker mer kunnskap om selskapet, og ber Innlandet Revisjon IKS gjennomføre en 

foranalyse. 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.» 

 

Kontrollutvalget i Søndre Land kommune fattet følgende vedtak i sitt møte 29. oktober 2018 (sak 

25/2018): 

«1. Kontrollutvalget tar vedtatt eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS til orientering (vedtatt i k.styret 

18.06.2018, jf. k.sak 34/18). 

2. Innlandet Revisjon IKS bes om å ta hensyn til synspunkter om kommunen eierstrategi, fremkommet 

i felles kontrollutvalgsmøte den 23.08.2018, ved utarbeidelse av foranalysen. Det vises spesielt til 

spørsmål om: 

 Lovligheten av eierstrategiens pkt. 3.5 om utbyttepolitikk. 

 Selskapets medvirkning ved utarbeidelse av ny eierstrategi. 

 Opplysninger om selskapets syn på eierstrategien i rådmannens saksfremlegg til 

kommunestyret.» 

 

Innlandet Revisjon la fram foranalyse angående selskapskontroll for fire av kontrollutvalgene i møter i 

november/desember 2018. Kontrollutvalget i Nordre Land behandlet foranalysen i møte 11.2.19.  

 

I likelydende vedtak ble Innlandet Revisjon bedt om å utarbeide en prosjektplan for en felles 

selskapskontroll i Horisont Miljøpark IKS («Horisont»). Prosjektplanen ble lagt fram for 

kontrollutvalgene i januar/februar 20191. Selskapskontrollen er for tiden under arbeid, og planlegges 

lagt fram for kontrollutvalgene sommeren/høsten 2019. 

 

Kontrollutvalget i Søndre Land kommune fattet følgende enstemmige vedtak 10. desember 2018 (sak 

66/2018): 

«Med bakgrunn i opplysninger om dialogen mellom Horisont Miljøpark IKS og eierkommunene i forkant 

av behandlingen av sak om eierstrategi for selskapet (jf. k.sak 34/2018), bes Innlandet Revisjon IKS om 

å gjennomføre en kontroll med at saken som ble lagt frem var forsvarlig utredet.» 

 

                                                           
1 Spørsmålet om lovligheten av utbyttepolitikken er tatt inn i prosjektplanen for selskapskontrollen. 
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Bakgrunnen for saken var opplysninger i fellesmøte for kontrollutvalgene i Gjøvikregionen 23.8.2018. 

I kontrollutvalget ble saken drøftet opp mot kravet til forsvarlig utredning, jf. kommunelovens § 23 nr. 

2, der det heter at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte 

organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.» 

 

Formålet med prosjektet er å ivareta kontrollutvalgets vedtak i sak 66/2018. I tråd med vedtaket er 

det formulert følgende problemstilling: Ble sak 34/2018 - Felles eierstrategi i Horisont Miljøpark IKS- 

forsvarlig utredet forut for kommunestyrets behandling? 

 

Det er utarbeidet revisjonskriterier for problemstillingen som danner utgangspunkt for revisjonens 

vurderinger. 
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2 METODE 
 

Revisjonen sendte oppstartbrev til rådmannen den 21. desember 2018, og i den forbindelse informerte 

vi om at vi ønsket et møte med rådmannen. Møtet ble gjennomført på Søndre Land rådhus 24.1.19. I 

forbindelse med oppstart av selskapskontroll i Horisont Miljøpark AS ble det avholdt et møte med 

selskapet 11.3.19 der adm dir i selskapet deltok. I dette møtet ble det også innhentet noe informasjon 

angående prosjektet som denne rapporten omhandler. 

 

I tillegg til møtene nevnt over har vi foretatt en dokumentgjennomgang av referater fra 

Rådmannsutvalget i Gjøvikregionen, skriftlig kommunikasjon mellom Horisont og rådmannsutvalget, 

samt relevante politiske vedtak.   

 

Prosjektet er ikke et tradisjonelt forvaltningsrevisjonsprosjekt, siden vi kun har sett på en spesiell sak, 

men vi har likevel lagt standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) til grunn. Denne standarden er 

gjeldende som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges kommunerevisorforening. Innlandet 

Revisjon IKS har et internt kvalitetssikringssystem som er i samsvar med RSK 001. 

 

Datas relevans er knyttet til om undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Vi mener data 

som er samlet inn i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene. Det er likevel viktig 

å være oppmerksom på at de opplysninger som framkommer i rapporten nødvendigvis er et utvalg av 

fakta.  

 

Med pålitelighet menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er ivaretatt ved 

verifisering av intervjureferater og ved innhenting av uttalelse fra rådmannen på utkast til rapport. 
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3 REVISJONSKRITERIER 
 

Ifølge RSK 001, pkt 22 skal det etableres revisjonskriterier for forvaltningsrevisjonsprosjekter. Med 

revisjonskriterier menes lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv 

som sier noe om hvordan kommunens virksomhet skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at 

det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot, og som 

er grunnlaget for revisjonens vurderinger.  

 

Lover og forskrifter 

Revisjonskriteriene vil primært baseres på kommuneloven (kml.) § 23 nr. 2 og forvaltningsloven § 17. 

 

Rådmannens plikter når det gjelder forberedelse av saker som legges fram for formannskap og 

kommunestyret følger blant annet av kommunelovens § 23 nr. 2: «Administrasjonssjefen skal påse at 

de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.» 

 

Forvaltningsloven stiller krav til å følge god forvaltningsskikk. I § 17 første ledd heter det at 

«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Selv om 

denne bestemmelsen etter lovens systematikk står i kapittelet som direkte gjelder for enkeltvedtak, 

er bestemmelsen uttrykk for et generelt prinsipp som gjelder for alle forvaltningsavgjørelser. Hvor 

store krav som skal stilles til saksutredningen, vil imidlertid avhenge av avgjørelsens karakter og sakens 

art. 

 

I forarbeidene til loven (Ot. prp. nr. 42 (1991-92)) side 277 fremheves administrasjonssjefens ansvar 

for det daglige tilsynet med den kommunale forvaltning. «Administrasjonssjefen skal føre tilsyn med 

kommunens/fylkeskommunens forvaltning og økonomi. Det administrative ledelsesansvar er imidlertid 

ikke begrenset til disse kontrollerende funksjoner, men det er tale om et helhetlig sjefsansvar for 

forsvarlig saksforberedelse og administrasjon. Alle saker som legges fram for folkevalgte organer av 

administrasjonen, legges fram av administrasjonssjefen eller på hans eller hennes vegne, jf. nr 2.» 

 

Formålet med administrasjonens saksfremlegg er at den skal gi tilstrekkelig informasjon slik at 

politikerne kan treffe vedtak på et riktig grunnlag. Hva som er forsvarlig utredning avhenger av hva 

slags type sak det er. Saksbehandlingen i offentlig forvaltning må følge de forvaltningsrettslige 

prinsippene.  

 

Kommunens reglementer 

Søndre Land kommunes reglement for kommunestyret, pkt 4 omtaler forberedelse av saker for 

kommunestyret: «Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt 

på en forsvarlig måte og at de er i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende 

bestemmelser gir.» I administrativt delegeringsreglement står det blant annet følgende om 
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saksforberedelse for politiske organer: «Saksframstillinger for politiske organer skal legge vekt på 

sakens prinsipielle, skjønnsmessige, økonomiske, samfunnsmessige og mulige kontroversielle sider.»  

 

Kommunens eierskapspolitikk 

Revidert eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvik-regionen ble vedtatt av kommunestyrene i 

regionen høsten 2016 (enstemmig vedtatt av kommunestyret i Søndre Land 12.9.17, sak 47/16). 

Dokumentet trekker blant annet opp rammer for bruk av og innhold i eierstrategier. 

Eierskapspolitikken legger opp til aktiv bruk av selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene skal legge 

grunnlag for aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene. «Strategien skal 

danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med selskapet. 

Eierstrategier kan regulere forhold som kommunikasjon med selskapet, informasjonsbehov, forventet 

avkastning, utbytteforventninger, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål, tvisteløsninger mellom 

eiere m.v.» (jf eierskapspolitikken, s 12). 

 

Av rammeverk for øvrig trekker vi fram: 

 Valg til styre skal skje etter en innstilling fra en valgkomité. (kapittel 3, pkt 6) 

 Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som ligger 

til grunn for opprettelsen av selskapet. (kapittel 3, pkt 12). 

 Kommunene skal som eier gi uttrykk for forventninger til selskapets utbytte. 

Utbytteforventninger skal reflektere hva kommunen som eier mener er en riktig balanse 

mellom utbytte og tilbakeholdt overskudd. Et sentralt hensyn ved fastsetting av utbytte er at 

selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og risikoprofil. 

(kapittel 4.1) 

 

Eierskapspolitikken inneholder en rekke føringer og prinsipper som vi ikke går gjennom her ettersom 

de ikke anses relevant for problemstillingen i dette prosjektet. 

 

Konkrete revisjonskriterier 

Med utgangspunkt i ovennevnte utledes følgende revisjonskriterier:  

 Eierstrategien utformes innen rammer trukket opp i revidert eierskapspolitikk for Gjøvik-

regionen. 

 Saken skal være forsvarlig utredet, saksutredningen bør inneholde relevante opplysninger og 

tilstrekkelig informasjon slik at kommunestyret kan treffe en avgjørelse.  

  



FORSVARLIG UTREDNING AV SAK OM EIERSTRATEGI -HORISONT MILJØPARK IKS 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 10 

 

 

4 SAKSUTREDNING  
 

Kapittelet tar utgangspunkt i problemstillingen: Ble sak 34/2018 - Felles eierstrategi i Horisont 

Miljøpark IKS- forsvarlig utredet forut for kommunestyrets behandling? 

 

Her er spørsmålet om rådmannen sin utredning av saken var forsvarlig og om kommunestyret hadde 

alle relevante opplysninger før det fattet vedtak i saken. 

 

4.1 FAKTAFRAMSTILLING 

 

I dette kapitlet tar vi for oss prosessen med utarbeidelse av felles eierstrategi i Horisont Miljøpark IKS 

og den politiske behandlingen av eierstrategien. Vi redegjør kort for status for arbeidet med felles 

eierstrategi etter behandlingen i kommunene.  

 

4.1.1 UTARBEIDELSE AV EIERSTRATEGI I HORISONT MILJØPARK IKS 

 

Arbeidet med eierstrategien ble påbegynt våren 2017 etter at ordfører-rådmannsmøtet hadde 

oppfordret rådmannsutvalget til å lage et utkast til eierstrategi (for daværende GLT-Avfall IKS). 

Rådmannsutvalget besluttet i møte 5.5.17 at dette skulle følges opp av arbeidsgruppa som jobbet med 

eierskapspolitikken. Arbeidsgruppa fikk i mandat å utarbeide et forslag til eierstrategi inkludert 

utbyttepolitikk i tråd med vedtatt mal 2.  

 

I løpet av høsten 2017 ble det laget utkast til eierstrategi og til saksframlegg for den politiske 

behandlingen i kommunene. Utarbeidelsen av forslaget til eierstrategi ble gjort av en interkommunal 

saksbehandlergruppe, der Anne Jacobsen Onsrud i Gjøvik kommune var koordinerende saksbehandler. 

 

I møte i rådmannsutvalget 9.11.17 ble det besluttet å invitere Horisont til å uttale seg om strategien. 

Revisjonen har hatt tilgang til skriftlige kommentarer fra Horisont. Kommentarene dreide seg om flere 

punkter i strategien, blant annet ble det framført flere innvendinger til utkastet når det gjelder 

avkastning og utbyttepolitikk.  

 

I møte i utvalget 7.12.17 ble det vedtatt å justere strategien «i forbindelse med kommentarer fra 

Horisont», samt å bringe saken inn for ordfører-rådmannsmøtet. Det framgår av referat fra møtet 

hvilke deler av strategien som ble justert. 

 

Eierstrategien ble behandlet i ordfører-rådmannsmøte 23.2.18, her ble også kommentarene fra 

Horisont lagt fram. Det framgår av referat fra møtet at eierstrategien ble støttet av medlemmene i 

                                                           
2 Vi antar at det her siktes til mal for utforming av kommunens eierstrategi som er vedlagt eierpolitikken (revidert i 2016). 
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gruppa. Dette er omtalt slik: «Konklusjon: Bjørn F gikk gjennom eierstrategi og kommentarene fra 

selskapet. Framlegget støttes av medlemmene i ORM.» 3 

 

Nytt innspill ble gitt i e-post 4.5.18 fra adm dir i Horisont til rådmenn og ordførere. Her heter det 

følgende:   

«Jeg ser nå at den nye eierskapsmeldingen er oppe til politisk behandling. Vi ønsker å påpeke noen små 

faktafeil som er beskrevet. Vi synes det er viktig at opplysningene som beskrives er korrekte. Det står 

skrevet at selskapet ikke har rutiner eller systemer for styreevaluering. Vi gjennomfører styreevaluering 

1 gang pr. år. Neste evaluering blir gjort i juni. Dette er imidlertid ikke beskrevet tydelig, men det er 

omhandlet i vår styreinstruks. 

Når det gjelder utbytte så er det i sakspapirer fra en kommune beskrevet at utbytte kun er utbetalt 1 

gang. Dette er ikke korrekt. Det ble utbetalt utbytte fra selskapet i 2013, 2015 og 2016. Til orientering 

så har utbytte ikke vært tema før 2013! 

Det er også beskrevet at eierskapsmeldingen er utarbeidet i dialog med Horisont. Vi fikk utkastet til 

gjennomsyn og ga våre innspill på den. I etterkant har det ikke vært noen dialog med oss. Vi ønsker 

ikke å lage noe «nummer» ut av denne saken, men vi er veldig opptatt av at vårt samarbeide med våre 

eiere skal være godt og konstruktivt.» 

 

Så vidt vi kjenner til ble det ikke gitt tilbakemelding fra rådmennene eller ordførerne på dette innspillet. 

Vi kommer under avsnitt 4.1.2 tilbake til hvordan påpekningene i denne e-posten ble fulgt opp. 

 

Rådmannen i Søndre Land har overfor revisjonen opplyst at det så langt han kjenner til ikke var dialog, 

ut over de nevnte skriftlige innspillene, mellom rådmennene/kommunene og Horisont i prosessen med 

utarbeidelse av eierstrategien. Dette har blitt bekreftet av adm dir Stein Giæver i Horisont. 

 

På spørsmål om det hadde vært nyttig med ytterligere dialog i arbeidet med eierstrategien ga 

rådmannen i møte med revisjonen uttrykk for at synspunktene fra selskapet var godt kjent, jf at de var 

formidlet skriftlig i november 2017. Det er derfor lite sannsynlig at ytterligere dialog ville medført at 

nye momenter/synspunkter hadde kommet fram.  Selskapet kunne kanskje ha oppfattet at de hadde 

blitt mer lyttet til, men han mener at dette neppe ville tilført noe substansielt nytt. 

 

Når det gjelder det som var stridstemaet i prosessen, utbyttepolitikken, så oppfatter rådmennene 

ifølge rådmann Arne Skogsbakken at formuleringen i eierskapspolitikken er ganske forsiktig, og at den 

ikke går på bekostning av sunn økonomi og drift i selskapet. Rådmannen viste her til at det i 

eierstrategien står uttrykkelig at «Selskapet må til enhver tid balansere kravet om et høyt utbytte med 

selskapets behov for kapital for å utvikle virksomheten i tråd med gjeldende selskapsstrategi».  

 

Adm dir Stein Giæver i Horisont gir overfor revisjonen uttrykk for at selv om synspunktene fra Horisont 

ble gjort kjent gjennom skriftlige kommentarer, så kunne det vært verdifullt med en mer direkte dialog. 

Dette ville blant annet kunne gjort det mulig å drøfte selskapets utfordringer og sammenhengen 

mellom eiernes strategi og den strategi som selskapet selv har lagt opp.   

 

                                                           
3 Våre kommentarer: Bjørn F – rådmann i Vestre Toten, Bjørn Fauchald. ORM – ordfører-/rådmannsmøte. 
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4.1.2 POLITISK BEHANDLING AV EIERSTRATEGIEN 

 

Eierstrategien ble våren 2018 lagt fram for politisk behandling i eierkommunene. Saksframlegget til 

den politiske behandlingen i kommunene var identisk i alle de fem kommunene4. Saksframlegget er 

formulert slik at det framstår som et fellesdokument for alle rådmennene i regionen.  

 

Det framgår av saksframlegget at eierstrategien er utarbeidet i dialog med Horisont, og at den har vært 

drøftet i rådmannsutvalget og ordfører-rådmannsmøtet i Gjøvikregionen. Det framgår ikke av 

saksframlegget hvordan dialogen har foregått eller hvilke temaer denne har omfattet. I saksframlegget 

vises det blant annet til at eierskapspolitikken i Gjøvikregionen legger opp til bruk av selskapsvise 

eierstrategier, og det vises til anbefalinger i rapport fra eierskapskontroll rettet mot etterlevelse av 

felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen.  I denne anbefales blant annet at det etableres en 

utbyttepolitikk fra den konkurranseutsatte delen av selskapet. 

 

I vurderingsdelen av saksframlegget oppsummeres de viktigste punktene i forslaget til strategi, inndelt 

i følgende punkter: 

 Selskapets organisering og rett til å tegne nye selskaper 

 Eiernes forventninger og dialog med selskapet 

 Valgkomité 

 Styreevaluering 

 Åpenhet 

 Offentlige anskaffelser 

 Effektivitet 

 Utbyttepolitikk 

 Konkurranse 

 

Om utbyttepolitikk heter det følgende i saksframlegget: 

«I Horisont er det kun anledning til å betale utbytte fra den konkurranseutsatte delen av virksomheten 

(næringsavfall), og utbytte har så langt vært betalt kun én gang. Tatt i betraktning at selskapet eies 

100 prosent av de fem kommunene i Gjøvikregionen, og disse har samme eierskapspolitikk, så følger 

det av formuleringen rundt utbytte at det bør etableres en utbyttepolitikk for denne delen av Horisont. 

 

Rådmennene har i forslaget til eierstrategi foreslått at eierne forventer en forutsigbar utbyttepolitikk 

fra selskapet. Forutsigbarhet oppnås ved at styret hvert år i oktober legger frem en rullerende treårs 

utbytteplan for eierne. Selskapet skal over tid utbetale minimum 50 % av resultat etter skatt fra 

næringsdelen. 

 

Selskapet må til enhver tid balansere kravet om et høyt utbytte med selskapets behov for kapital for å 

utvikle virksomheten i tråd med gjeldende selskapsstrategi.» 

 

                                                           
4 Unntaket er at Gjøvik kommune hadde en henvisning til tidligere vedtak angående valg av kommunestyremedlemmer til 

styrer i selskaper der kommunen er eier/medeier. 
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Vi refererer ikke innholdet i de øvrige punktene. Så langt vi kan se er innholdet i disse et utdrag av 

eierskapsstrategien slik den tidligere var lagt fram for kommunestyrene. 

 

Eierstrategi i Horisont ble behandlet i formannskapets møte 16.5.18, sak 69/18. Innstilling til vedtak 

hadde følgende ordlyd: «Kommunestyret vedtar felles eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS som 

vedlagt saken.» Av møteprotokollen framgår at rådmannen refererte til e-post fra adm dir i Horisont 

Miljøpark IKS, Stein Giæver. Av rådmannen har vi fått opplyst at dette dreier seg om e-post av 4.5.18, 

med merknader til saksframlegget, sendt fra adm dir i Horisont til ordførerne og rådmennene i Gjøvik-

regionen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt av formannskapet. 

 

Ifølge rådmann Arne Skogsbakken ble nevnte e-post, med merknader til innholdet i saksframlegget, 

også referert ved kommunestyrets behandling 18.6.18 (sak 34/18). Behandlingen er protokollert slik: 

«Ordfører gjorde nærmere rede for saken. Deretter ga rådmannen noen utfyllende opplysninger i 

saken.» Det framgår av tv-opptak fra kommunestyresaken at rådmannen gjorde rede for to faktafeil i 

saksinnstillingen, som hadde blitt påpekt i e-post fra adm dir i Horisont.  

 

Kommunestyret i Søndre Land vedtok enstemmig felles eierstrategi som framlagt. 

 

Kommunestyrene i eierkommunene behandlet i mai/juni 2018 felles eierstrategi for Horisont 

Miljøpark AS.  Resultatet av kommunestyrebehandlingen var at kommunestyret i Østre Toten, i likhet 

med kommunestyret i Søndre Land, godkjente eierstrategien uten endringer.  

 

Kommunestyrene i Gjøvik, Nordre Land og Vestre Toten godkjente ikke forslaget om at selskapet skal 

utbetale minimum 50% av resultat etter skatt fra næringsdelen (jf pkt 3.5 i eierstrategien). Vedtakene 

i Gjøvik og Nordre Land gikk ut på at disse kommunestyrene ikke godkjente at styrets leder og nestleder 

skal velges av representantskapet (pkt 4.2 i eierstrategien). Siste del av vedtaket i disse to kommunene 

betyr at disse kommunene vedtok at valg av styre skal skje etter innstilling fra selskapets valgkomité, 

og ikke en regional valgkomité.  

 

4.1.3 STATUS FOR EIERSTRATEGIEN 

 

På bakgrunn av at kommunestyrene har fattet ulike vedtak, så ble det i møte i rådmannsutvalget 

20.8.18 besluttet at det skulle sammenstilles et notat til ordfører- og rådmannsmøtet for å avklare 

videre behandling. Horisont Miljøpark v/adm dir sendte 22.11.18 skriftlig innspill angående 

eierstrategien til rådmennene med kopi til ordførerne. Innspillet dreier seg om utbyttepolitikk, og 

teksten som er tatt inn om utbyttepolitikk i pkt 3.5 i eierstrategien.  

 

For å sikre at kommunene har likelydende vedtak når det gjelder utbyttepolitikk var eierstrategien 

tema i ordfører-/rådmannsgruppa 31.1.19. Adm dir i Horisont var invitert til dette møtet. Senere 

samme dag var det berammet møte i rådmannsutvalget der man blant annet skulle drøfte eierstyring 

i interkommunale selskaper. Det framgår av protokollene fra disse møtene at det ikke ble trukket noen 

konklusjoner, ut over at rådmannsutvalget skal jobbe videre med eierstrategien. 
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4.2 REVISORS VURDERINGER 

 

I saksframlegget til politisk behandling gjennomgås de viktigste elementene i eierskapsstrategien. Så 

langt revisjonen kan se er eierstrategien utformet innenfor rammene for felles eierskapspolitikk for 

Gjøvik-regionen. I saksframlegget oppsummeres hovedtrekk i dette rammeverket.  

 

Etter revisjonens vurdering ble saken i hovedsak forsvarlig utredet. Denne vurderingen bygger på at 

den felles eierskapspolitikken legger rammer for hvordan eierstrategier bør utformes og hvilke 

elementer disse bør omfatte. Etter vårt syn er det derfor ikke nødvendig å begrunne alle deler av 

eierstrategien med utgangspunkt i det konkrete selskapet.  

 

Spørsmålet om i hvilken utstrekning eierne bør og kan hente utbytte i selskapet har vært omdiskutert, 

jf at tre kommunestyrer ikke godkjente forslaget om at selskapet skal utbetale minimum 50% av 

resultat etter skatt fra næringsdelen. Innspill fra Horisont til rådmannsgruppa dreide seg også i stor 

grad om dette.  

 

Eierskapspolitikken sier at kommunene som eiere skal gi uttrykk for forventninger til selskapets 

utbytte, men sier ikke noe om nivå og heller ikke noe om utbytteplan. Etter vårt syn burde 

saksframlegget ha tatt inn en begrunnelse for nivået på årlig utbytte, samt valget av utbytteplan som 

uttrykk for forutsigbarhet i utbyttepolitikken. Det forhold at det er tatt forbehold om at selskapet må 

balansere kravet om et høyt utbytte behovet for kapital for å utvikle virksomheten, gjør imidlertid 

kravet om utbyttenivå noe mindre strengt.  

 

Kontrollutvalget tok i sitt møte 29.10.18 opp spørsmålet om selskapets medvirkning ved utarbeidelse 

av ny eierstrategi, samt hvordan selskapets syn på eierstrategien hadde blitt framstilt i rådmannens 

saksfremlegg til kommunestyret.  

 

Det går fram av saken at selskapet fikk anledning til å framføre sitt syn i saken, samt at selskapets 

merknader ble gjennomgått av rådmannsutvalget og referert for ordfører-/rådmannsmøtet. Selskapet 

ble med andre ord hørt i prosessen, selv om det ikke var avholdt møter eller hatt muntlig 

kommunikasjon for øvrig. Sett opp mot kravet om forsvarlig saksutredning er det primære at selskapet 

ble gitt anledning for å gi uttrykk for sitt syn på innholdet i eierstrategien.  

 

Etter vår vurdering er det ikke avgjørende at selskapets syn ikke har blitt imøtekommet. Derimot burde 

det etter vårt syn vært beskrevet i saksframlegget hva dialogen med Horisont gikk ut på. Særlig burde 

selskapets syn på utbyttepolitikken vært omtalt, da denne sto sentralt i selskapets innspill. 
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5 KONKLUSJONER  
 

 Etter revisjonens oppfatning ble saken i hovedsak forsvarlig utredet. Denne vurderingen 

bygger på at den felles eierskapspolitikken legger rammer for hvordan eierstrategier bør 

utformes og hvilke elementer disse bør omfatte. Det var derfor ikke nødvendig å begrunne alle 

deler av eierstrategien med utgangspunkt i det konkrete selskapet.  

 Etter vår vurdering burde saksframlegget ha tatt inn en begrunnelse for nivået på årlig utbytte, 

samt valget av utbytteplan som uttrykk for forutsigbarhet i utbyttepolitikken. 

Eierskapspolitikken sier at kommunene som eiere skal gi uttrykk for forventninger til 

selskapets utbytte, men sier ikke noe om nivå og heller ikke noe om utbytteplan. 

 Revisjonen vurderer at Horisont ble gitt anledning for å gi uttrykk for sitt syn på innholdet i 

eierstrategien.  

 Det framgår av saksframlegget til politisk behandling at eierstrategien er utarbeidet i dialog 

med Horisont, og at den var drøftet i rådmannsutvalget og ordfører-rådmannsmøtet i 

Gjøvikregionen. Etter revisjonens oppfatning burde det gått fram av saksframlegget hva 

dialogen med Horisont gikk ut på, herunder selskapets syn på utbyttepolitikken.  
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VEDLEGG 1 FELLES EIERSTRATEGI 
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SAK NR. 22/2019 

 
Søndre Land kommune  
 
 
 
 
 
 
ÅRSREGNSKAP 2018 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE – 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 10.05.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

     
Saksdokumenter:   
1. Revisjonsberetning for 2018 
2. Rådmannens årsmelding med årsregnskap 2018 
 

Vedlegg 1 
Vedlagt (eget vedlegg/dokument)  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL SØNDRE LAND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 

Kontrollutvalget har behandlet Søndre Land kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2018.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
orienteringer fra kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at fremlagte revisjonsberetning har en positiv totalkonklusjon, dvs. at 
revisor mener kommunens årsregnskap for 2018 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og årsmelding:  

 ……… 
 ……… 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 12. april 
2019, har kontrollutvalget ingen merknader til Søndre Land kommunes årsregnskap for 2018.
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Bakgrunn / kontrollutvalgets oppgaver: 
 
Bakgrunn for saken er kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med kommunens årsregnskap, slik det 
fremgår av forskrift om kontrollutvalg:  
 

§ 6 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, 
herunder å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar 
med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 
kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse 
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at 
det kan tas hensyn til den, før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget. 

 
 
Kontrollutvalgets behandling og grunnlaget for å kunne avgi uttalelse til årsregnskapet: 
 
Årsregnskap og rådmannens årsmelding er vedlagt saken (utsendt direkte fra kommunen). 
 
I tillegg er det, i likhet med tidligere år, lagt opp til følgende presentasjoner i møtet: 
 

 Revisor/Innlandet Revisjon IKS er invitert til møtet for å orientere om revisjonsarbeidet og 
presentere revisjonsberetningen.  

 
 Rådmannen og kommunens regnskapsansvarlig er invitert til å presentere årsregnskapet og 

rådmannens årsmelding. Det er særlig bedt om at kontrollutvalget blir orientert om følgende:  
 
1. Kommunens resultat og økonomiske situasjon.  
2. Vesentlige regnskapsmessige og avgiftsmessige problemstillinger i årets regnskap. 
3. Vesentlige avvik i forhold til planer/budsjett/vedtak. 
4. Overordnet intern kontroll og styring (innenfor regnskaps- og økonomiområdet). 

 
Kommunikasjon med revisor gjennom revisjonsprosessen er også en del av grunnlaget for saken. Det 
vises her til: 

 Presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi  
 Statusrapportering etter utført interimsrevisjon av regnskapet  

 
Samlet skal dette gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for å ivareta sitt ansvar med å påse at 
årsregnskapet er revidert på betryggende måte (jf. forskrift om kontrollutvalg § 6) og å sette utvalget i 
stand til å utforme en uttalelse til årsregnskapet (jf. forskrift om kontrollutvalg § 7).  
 
 
 



 
3

 
Utforming av kontrollutvalgets uttalelse / forslag til vedtak: 
 
Det finnes ingen standard for hvordan kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal utformes.  
Forslag til vedtak i saken følger samme mal som tidligere år, som igjen er basert på et tidligere forslag fra 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF).  
 
I forslag til vedtak er det laget mulighet til å ta inn kommentarer om kontrollutvalget skulle ønske det (se 
nest siste avsnitt i forslag til vedtak). Hvis ikke fjernes denne delen av teksten i uttalelsen.  
 
Forslag til uttalelse forutsetter at det avlegges en «ren» revisjonsberetning, dvs. en revisjonsberetning uten 
merknader fra revisor.  
 
 
Oppfølging av merknader fra kommunestyret eller kontrollutvalget: 
 
Det foreligger ingen vedtak til oppfølging i kommunestyret som har med regnskapsførsel, eller den del av 
internkontrollen som har med økonomirutiner å gjøre. 
 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i f.m. statusrapportering fra revisjonen i kontrollutvalgets møte den 
25.01.2019: 

 
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). 

 
For øvrig vises til kontrollutvalgets uttalelse til fjorårets årsregnskap (se under). 
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP: 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL SØNDRE LAND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2017 
 

Kontrollutvalget har behandlet Søndre Land kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2017.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
orienteringer fra kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at fremlagte revisjonsberetning har en positiv totalkonklusjon, 
dvs. at revisor mener kommunens årsregnskap for 2017 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og årsmelding:  
   
a) Tilfredsstillende finansiell stilling 

Kontrollutvalget begrunner dette med: 
 

 Bra nivå på frie midler/disposisjonsfond: Samlet utgjør frie fond ca. 79,9 millioner pr. 
31.12.2017 (økt med ca. 13,6 millioner i 2017). Mye av fondene er knyttet opp til 
bestemte formål, men kan omdisponeres av kommunestyret.  
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 Moderat netto lånegjeld sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse.  NB! 
Planlagt bygging av omsorgssenter (byggestart 2018) vil gi en stor innvirkning på 
gjeldsgraden i tiden fremover. 

 Tilfredsstillende likviditet: Gode nøkkeltall på området pr. 31.12.2017. Noe av årsaken 
er at det er tatt opp lån til investeringer som ennå ikke er gjennomført (14,6 millioner i 
ubrukte lånemidler pr. 31.12.2017). 

 Årlig/løpende utgiftsføring av pensjonskostnader: 
Kommunen har valgt prinsippet om såkalt årlig amortisering av premieavviket knyttet 
til pensjoner. I praksis medfører dette at kommunen sørger for ikke å skyve 
pensjonskostnader foran seg, slik lovverket gir anledning til, og slik svært mange 
kommuner gjør.  

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

Samlet viser ordinær drift (kommunalområdene) et merforbruk på ca. 30,1 millioner i forhold 
til justert budsjett. 
Selv om merforbruket i 2017 er dekket inn gjennom bl.a. økte inntekter (skatt, rammetilskudd, 
finansavkastning mv.) er det store merforbruk i den ordinære driften bekymringsfull. Særlig 
bekymringsfull er utviklingen innenfor områdene barnevern og hjemmetjenesten. Det vises til 
rådmannens årsmelding for nærmere forklaring på avvikene mellom budsjett og regnskap. 
 

c) Høyt sykefravær 
Sykefraværet i 2017 var på 9,5 %. Dette er på tilsvarende nivå som i 2016 (9,6 %) og på nivå 
med gjennomsnittet for kommunesektoren i Norge.  
Høyt sykefravær er utfordrende for kommunens drift og økonomi og er et forhold som må 
følges tett i tiden fremover. Kontrollutvalget er informert om at kommunen har igangsatt 
prosjektet Folkehelse i Søndre Land 2025 og at man vil delta i NED-prosjektet (et samarbeid 
mellom KS og NAV). Begge prosjektene forventes å bidra positivt i arbeidet med å redusere 
sykefraværet i kommunen.  

 
d) Finansforvaltning og størrelsen på bufferfondet 

Kontrollutvalget har merket seg vedtatt endring i kommunens finansreglement om beregning 
av størrelsen på bufferfondet. Nytt krav er at bufferfondet skal gjenspeile risikoen for tap 
(«stresstest»). Risikovurderingen/«stresstesten» pr. 31.12.2017 viser behov for 18,1 millioner i 
bufferkapital. Avsatt bufferfond pr. 31.12.2017 er ca. 18,4 millioner.  

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 11. april 
2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Søndre Land kommunes årsregnskap for 
2017. 
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SAK NR. 23/2018 

 
Søndre Land kommune  
 
 
 
 
REVISJON AV BEBOERREGNSKAP 2017-2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 10.05.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

     
Saksdokumenter:   

1. Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedr. 
beboerregnskap, Søndre Land kommune 2017-2018  

 

Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Revisors rapport etter kontroll med beboerregnskap i Søndre Land kommune 2017-
2018, tas til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget har merket seg at gjennomgangen ikke har avdekket vesentlig feil 

eller avvik i de regnskapene som er kontrollert.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Det er gjort avtale med Innlandet Revisjon IKS om gjennomgang/revisjon av kommunens disponering av 
midler for psykisk utviklingshemmede. Det føres eget regnskap for hver beboer, derav uttrykket 
beboerregnskap. Revisjon av beboerregnskap er ikke lovpålagt, men utføres på oppdrag fra 
kontrollutvalget etter en særskilt bestilling.  
 
Avtalen med revisor innebærer at minst 20 % av beboerregnskapene skal kontrolleres årlig. For 2017-
2018 omfatter ordningen 55 regnskaper (2017: 56), hvorav 14 er kontrollert (ca. 21 %).  
 
Kontrollutvalget har bedt om årlig rapportering fra revisor på oppdraget med revisjon av 
beboerregnskaper. Vedlagt følger revisors rapport etter kontroll av regnskapene for 2017-2018. 
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SAK NR. 24/2019 

 
Søndre Land kommune       
   

 
 
 

 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                 
Kontrollutvalget 10.05.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 
 
Saksdokumenter:   

 
1. Saksliste – kommunestyrets møte 18.03.2019 

 
2. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 

Søndre Land kommune 
 

3. Protokoll fra møte i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 
26.03.2019 

 
4. Resultatene etter gjennomgang av Tolga-saken (pressemelding fra 

Helsetilsynet 11.02.2019) 
 

5. Diverse avisartikler 
 

6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
Vedlegg 1  
 
Vedlegg 2  
 
 
Vedlegg 3 
 
 
Vedlegg 4 
 
 
Vedlegg 5 
 
Muntlig orientering 
 
 

 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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