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Bjørg Horn (SBL), leder 
Finn Øksne (Sp), nestleder 
Gerd Margot Michaelsen (Ap) 
 
 

 
 
 
Kopi til: 

 Ordfører og rådmann  
 Innlandet Revisjon IKS  

 

 
 

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

Dato:  Tirsdag 3. september 2019 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1500 
Sted:  Kommunestyresalen, 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: 
 

 Rådmannen/administrasjonen orienterer under sakene 41 og 42. Fra rådmannen møter 
kommunalsjef Pål Rønningen. Sakene er satt opp til behandling kl. 1200.  
 

 Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterer under sak 44. Saken er 
satt opp til behandling kl. 1400. 

 
 Fra sekretariatet deltar undertegnede og Ole Kristian Rogndokken. Sistnevnte vil 

orientere under sak 39 (Kommunebarometeret 2019) og sak 40 (Effektivitet i kommunale 
tjenester). 
 

 

 
Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 

 

KONTROLLUTVALGET I  
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

 
SAKSLISTE 

 

FOR MØTE I SØNDRE LAND RÅDHUS  
 

Tirsdag 3. september 2019 kl. 0900 
 
 
 
SAK NR. 38/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.08.2019 
 
SAK NR. 39/2019 KOMMUNEBAROMETERET 2019 – SØNDRE LAND 

KOMMUNE 
 
SAK NR. 40/2019 EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER: ANALYSER 

FOR 2016-2017 (RAPPORT FRA TEKNISK 
BEREGNINGSUTVALG) 

 
SAK NR. 41/2019 HÅNDTERING AV VARSLINGSSAK  
 
SAK NR. 42/2019 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR BRUK AV SOSIALE 

MEDIER  
 
SAK NR. 43/2019 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 
 
SAK NR. 44/2019 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2020 
 
SAK NR. 45/2019 REFERATSAKER 
 

 
 
 
 

Gjøvik, 26. august 2019. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Ordfører, rådmannen og vararepresentanter til kontrollutvalget  
- Innlandet Revisjon IKS 
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SAK NR. 38/2019 

 
Søndre Land kommune  

     
 

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.08.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 03.09.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 20.08.2019 

 
Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.08.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 
Tirsdag 20. august 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1415. 
 
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 (sak 34). 
Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken (sak 34). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 34) og 
forvaltningsrevisor/jurist Birgitte Ulimoen Bue (sak 34). 
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 leder Bjørg Horn som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 33/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.06.2019 
 
Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.06.2019 godkjennes.

 
 
 
SAK NR. 34/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET OM 

HABILITET OG ROLLER  
 

Fra behandlingen: 
Under første del av saken ble henvendelsen fra Høyres 
kommunestyregruppe drøftet sammen med Innlandet Revisjon IKS. 
Fra Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Reidun 
Grefsrud og forvaltningsrevisor/jurist Birgitte Ulimoen Bue. 
 
Under andre del av saken ga rådmannen en detaljert redegjørelse av 
næringsrådgivers befatning med saken, og svarte på de 
spørsmål/tema som fremkom i henvendelsen til kontrollutvalget:   
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1) Saksforberedelse til grunngitt spørsmål om næringsrådgivers 
funksjon og oppgaver. 

2) Kommunens engasjement i tilknytning til utbyggingen på 
Klinikk-området i Hov.  

 
Ordfører Terje Odden deltok under behandlingen av den andre delen 
av saken. 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse omkring 

forholdene som var tatt opp i henvendelsen til orientering. 
  

2. Med bakgrunn i gjennomgangen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at rådmannen er opptatt av at kommunen, i sin 
saksbehandling, etterlever habilitetsbestemmelsene i 
kommuneloven og forvaltningsloven. 

 
3. Når det gjelder spørsmålet om saksforberedelsen knyttet til 

besvarelse av grunngitt spørsmål om næringsrådgivers 
funksjon og oppgaver, gitt av ordfører i kommunestyrets 
møte den 24.06.2019, prioriterer kontrollutvalget ikke 
nærmere undersøkelser omkring dette. Begrunnelsen er at 
for å bli inhabil må den ansatte ha «medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse», jf. 
kommunelovens § 43 nr. 3 b). Deltakelse i utarbeidelse av et 
svar på et grunngitt spørsmål er ikke «tilrettelegging av 
grunnlaget for en avgjørelse», og rammes derfor ikke av 
kommunelovens habilitetsregler. Videre har ordfører og 
rådmann stadfestet overfor kontrollutvalget at ordførers svar 
er kvalitetssikret av rådmann før fremleggelse for 
kommunestyret, og at de vurderinger som fremkommer i 
svaret om næringsrådgivers bidrag/nytte er tilføyelser som er 
utformet av rådmannens selv. 

 
4. Når det gjelder spørsmålet om kommunens engasjement i 

tilknytning til utbyggingen på Klinikk-området i Hov, 
ønsker kontrollutvalget å følge opp dette med en nærmere 
undersøkelse. Kontrollutvalget vurderer det slik at 
spørsmålet primært er knyttet opp til behandlingen av 
kommunestyrets sak 28/19 i møtet den 24.06.2019 (sak: 
Klinikken – Kjøp av tomt til barnehage mm.).  

 
5. Kontrollutvalget vil i forbindelse med saken bemerke 

følgende: 
 

 At medlemmer av kommunestyret kan henvende seg til 
fylkesmannen for å få kontrollert om en avgjørelse 
eksempelvis fra kommunestyret er lovlig, jf. 
kommuneloven § 59. Kravet om lovlighetskontroll må 
være fremsatt av minst tre medlemmer av 
kommunestyret og innen 3 uker fra vedtaket ble truffet. 
  

 At spørsmål om et medlems habilitet bør tas opp i møtet i 
forbindelse med behandlingen av saken. 
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6. Med bakgrunn i henvendelsen og diskusjonen i møtet følges 

saken opp slik:    
 

Innlandet Revisjon IKS bes om å: 
 

a) Kartlegge næringsrådgivers deltakelse i saksforberedelse 
knyttet til k.sak 28/19 og vurdere om kommunelovens og 
forvaltningslovens krav til habilitet i saksbehandlingen er 
fulgt.    
 

b) Beskrive sentrale krav og forventninger til ansatte og 
politikere knyttet til habilitetsvurderinger og 
utfordringer/problemstillinger i tilfeller der man er ansatt 
i sentral funksjon i administrasjonen samtidig som man 
er kommunestyrerepresentant.  

 
Formålet med gjennomgangen er å bidra til at 
kommunestyret og kommunens øvrige innbyggere har størst 
mulig tillit til kommunens saksbehandling, herunder 
etterlevelsen av regelverket om habilitet.  Formålet er også å 
bidra med informasjon som kan benyttes i 
folkevalgtopplæringen i ny valgperiode. 

 
 
 
SAK NR. 35/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 – DEL 2 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Saken utsettes. 
 

 
 
SAK NR. 36/2019 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Neppe lettere å skille ut varslingssaker (artikkel i Kommunal 

Rapport 16.04.2019) 
2. Diverse avisartikler  
3. Kopi av brev av 28.06.2019 fra NN til Fylkesmannen i Innlandet 
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Møtet ble enstemmig lukket under behandling av referatsak nr. 3, jf. 
kommunelovens § 31 nr. 2, jf. offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. 
forvaltningsloven § 13. 

 
Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 
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SAK NR. 37/2019 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR BRUK AV SOSIALE 

MEDIER  
 

Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Rådmannen inviteres til å orientere om kommunens 
retningslinjer og rutiner for bruk av sosiale medier i Søndre 
Land kommune. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Hov, 20. august 2019. 
 
 
 
Bjørg Horn 
leder 
 

 
 

RETT UTSKRIFT: 
Hov, 20. august 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NESTE MØTE 

 
Dato: TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

 Håndtering av varslingssak (KU-sak 32/19) 
 Retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier (KU-sak 37/19) 
 Kommunebarometeret 2019 
 Kontrollutvalgets budsjett 2020 
 Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2020. 
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Møte 07.10.2019: 
 Revisjonsprosjekt - selskapsrevisjon: Horisont Miljøpark IKS (felles 

prosjekt i Gjøvikregionen – fem kontrollutvalg) 
 Forvaltningsrevisjon – planlegging: 

 Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og vurdering av felles 
revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen (utsatt sak fra møte 10/12-18) 

 Vurdering av forundersøkelser 2019 – forvaltningsrevisjon (sak 
14/19) 

 Prioritering av vedtak/oppfølgingssaker i kontrollutvalget resten av 
valgperioden. 

 Egenevaluering – valgperioden 2016-2019 
 Planlegging av første møte i ny valgperiode 
 
Saker til senere oppfølging: 
 Status for vurdering av utvidet varslingsrutine (KU-sak 28/19) 
 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 og forskrift om revisjon og kontrollutvalg  
- 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 – fem kontrollutvalg)  
 
 
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 20.08.2019 kl. 0900 (i tillegg til opprinnelig møteplan) 
 Tirsdag 03.09.2019 kl. 0900 
 Mandag 07.10. 2019 kl. 0900  
 Mandag 09.12. 2019 kl. 0900 
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SAK NR. 39/2019 

 
Søndre Land kommune  

 
 
 
 

 

 
KOMMUNEBAROMETERET 2019 – SØNDRE LAND 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 03.09.2019 Kjetil Solbrækken /Ole 

Kristian Rogndokken
Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Kommunebarometeret 2019 – Søndre Land kommune 
(utarbeidet av Kommunal Rapport) 

 

Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Kontrollutvalget har merket seg at Nordre Land kommune er rangert som nr. 61 av 

landets kommuner, justert for inntektsnivå. 
 

2. …. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering:  
 
Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år og som  
rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.  
 
Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon om sommeren når de 
endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  
 
Målingen for 2019 baserer seg tilgjengelige statistikk for 2018, i hovedsak Kostra-tall. Kommunene 
er rangert etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. 
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Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune 
presterer målt mot resten av Kommune-Norge.  
For kontrollutvalget er Kommunebarometeret en kilde til informasjon om egen kommune, og er godt 
egnet som innspill i kontrollutvalgets løpende arbeid med overordnet analyse som grunnlag for 
prioritering av forvaltningsrevisjoner. Ved bruk av Kommunebarometeret som informasjonskilde er 
det viktig å ha klart for seg at dette er en rangering, og at kommunens plasseringer innenfor de ulike 
områdene kan ha en rekke forklaringer. Barometeret gir, i likhet med Kostra-tall, et godt grunnlag til 
å stille spørsmål. Normalt vil det derfor være behov for grundigere forundersøkelser før man 
eventuelt setter i gang forvaltningsrevisjoner. 
 
I hvilken grad man ønsker å benytte resultatene fra Kommunebarometeret til å foreta nærmere 
undersøkelser omkring årsaker til plasseringer innenfor ulike områder, er en drøftingssak. Saken 
legges derfor frem uten fullstendig forslag til vedtak. 
 
 
Resultatene for Nordre Land kommune – oppsummering: 
 
Rapporten oppsummerer resultatene slik:  
 

Søndre Land havner på en 61. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra 
Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske 
rammebetingelser.  
 
Nøkkeltallene er mye bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi.  
 
Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 138. 
plass.  
 
Samlet sett er nøkkeltallene til Søndre Land en god del bedre enn normalen i Kommune-
Norge.  

 
 
Nærmere om Kommunebarometeret 2019: 
(kilde: Kommunal Rapport) 

 
Hva er Kommunebarometeret? 

Det er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike 

sektorer. Hensikten med barometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt 

over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-

database. Vi har i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, 

Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. 

Hvorfor gjør Kommunal Rapport dette? 

Alle lokalpolitikere bør få et oversiktlig og uhildet bilde av hvordan kommunen driver. Det er svært 

vanskelig å finne fram i talljungelen. For å gjøre bildet lettere å lese, rangerer vi og gir karakter. 

Resultatet blir ikke perfekt, men barometeret gir en god indikator, mulighet til å stille spørsmål, og 

ikke minst la de mindre gode lære av de beste. 
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Hva forteller rangeringen? 

En rangering er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen gode og noen 

dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil generelt ha dårligere plasseringer enn en 

kommune med høye inntekter. Likevel ser vi at en del kommuner klarer å skille seg ut, og som regel er 

det store forskjeller mellom de beste og de svakeste kommunene i hver sektor. I små kommuner kan 

spesielle forhold gi kraftige utslag, og en dårlig plassering kan ha en god forklaring. 

Hva er de største endringene i år? 

Den største endringen i årets barometer er at karakteren 3,5 nå tilsvarer gjennomsnittet for Kommune-

Norge. Tidligere var dette tallet midtpunktet mellom de beste og de dårligste. Fordelen med den nye 

karaktergivningen er at det blir lettere å forstå om man ligger godt eller dårlig an. Oppnår man bedre 

enn 3,5, så er man bedre enn gjennomsnittet i landet. Sektoren miljø og ressurser har fått tre nye 

nøkkeltall når det gjelder utslipp av klimagasser. Tre nøkkeltall i saksbehandling er også byttet ut. Det 

er også gjort noen mindre endringer i andre sektorer. 

Hva betyr mest? 

Grunnskole og pleie og omsorg er vektet med 20 prosent hver, mens økonomi, barnevern og 

barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent. 

Hva er de største svakhetene? 

Den største svakheten er at interessante faktorer ikke blir målt i det hele tatt. Vi kan bare ta med data 

som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner. Noen kommuner kan rapportere feil, og 

da følger disse feilene med inn i barometeret. For andre kommuner kan det mangle data. 

 

Kontrollutvalgets behandling av Kommunebarometeret for 2018: 

Fjorårets kommunebarometer ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte den 29.10.2018, der det ble 
fattet slikt vedtak: 

 
SAK NR. 47/2018 KOMMUNEBAROMETERET 2018 – SØNDRE LAND 
 

VEDTAK: 
1. Kontrollutvalget tar Kommunebarometeret 2018 til orientering, og har merket 

seg at kommunen er rangert som nr. 87 av landets kommuner, justert for 
inntektsnivå. 
 

2. Kommunebarometeret 2018 følges opp slik:  
 

 Skole: 
Frafall (341. plass): Rangeringen gjelder andel elever fra kommunen som 
har fullført og bestått videregående innen fem år. Kontrollutvalget ber om 
en orientering om hvordan man jobber i grunnskolen med å forhindre 
frafall i videregående skole.  
 

 Barnehage (400 plass): 
Årsaker til den svake plasseringen på området synes i stor grad å skyldes 
nøkkeltallene knyttet til fagutdanning: 
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 Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning, kommunale 
barnehager (365. plass). 

 Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning 
(354. plass). 

Kontrollutvalget ber om en orientering om status for de ulike barnehagene, 
og hvordan man jobber for å rekruttere og beholde ansatte med 
fagutdanning.  

 

 Pleie og omsorg: 
Kontrollutvalget ber om informasjon om årsaken til den svake plasseringen 
på følgende område: 
 Hjemmesykepleie: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken (413. 

plass). 
 

 Helse/fastlegeordningen: 
Selv om fastlegeordningen kommer bra ut i kommunebarometeret på de 
faktorene det måles på, ønsker kontrollutvalget mer kunnskap om hvordan 
fastlegeordningen fungerer i Søndre Land kommune, herunder kommunens 
styring og oppfølging av ordningen. 
 

 Vann, avløp og renovasjon: 
Kontrollutvalget ber informasjon om årsaken til den svake plasseringen 
innenfor følgende områder: 
 Vannkvalitet: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet 

E-coli (388. plass). 
 Vannlekkasje: Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer 

(381. plass). 
 

Saken ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte den 10.12.2018:  

 
SAK NR. 62/2018 OPPFØLGING AV KOMMUNEBAROMETERET 2018 – 

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

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

Kommunebarometeret 2018, tas til orientering: 
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 Vann, avløp og renovasjon: 
 
 Vannkvalitet: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 

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

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

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

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

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

 
 Barnehage (400 plass): 

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

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

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

 
 Pleie og omsorg – hjemmesykepleie (413. plass): 

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

utfører tjenester som i andre kommuner utføres 
av hjemmesykepleien. 

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

 
2. Kontrollutvalget er bekymret for det høye antall elever fra 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi 
innholdet i barometeret også har endret seg over tid. 

 

 

Fra barometeret ble etablert i 2010 og fram til 2012 
var det en utviklingsfase der innholdet ble vesentlig 
utvidet og endret. Fra 2012 og framover har det i et 
stort perspektiv vært forholdsvis små endringer fra år 
til år.  

Tabellen over viser utviklingen i antall nøkkeltall, og 
hvor mange kommuner som har blitt rangert. I 2019-
utgaven er det 14 nye nøkkeltall i forhold til 2018-
utgaven. 

 



 

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med 
nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret. 
Plasseringene vil derfor avvike fra det som ble 
rapportert for ett eller flere år siden. På den annen 
side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig 
å få den. 

Vær oppmerksom på at det for noen nøkkeltall som er 
i bruk nå, ikke finnes ti års historikk. Denne tabellen 
er derfor aller mest relevant for de siste fire-fem 
årene. 

  



Søndre Land havner på en 61. plass i den endelige 
utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra 
Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen 
med hensyn til økonomiske rammebetingelser. 
Nøkkeltallene er mye bedre enn hva økonomiske 
forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på 
nøkkeltallene og ignorerer økonomiske 
forutsetninger, er kommunen på en 138. plass. 
Samlet sett er nøkkeltallene til Søndre Land en god 
del bedre enn normalen i Kommune-Norge. Samlet 
sett er nøkkeltallene til Søndre Land noe bedre enn 
normalen i Kommune-Norge. 

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i 
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de 
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent 
av matematikklærerne og 57 prosent av 
engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. 
En del lærere i barneskolen som underviser i norsk, 
engelsk og matematikk i kommunen mangler 
fordypning ifølge statistikken. De beste 
kommunene ligger på 97 prosent. På 
ungdomsskolen oppfyller 61 prosent av lærerne i 
matematikk, engelsk og norsk i Søndre Land nye 
krav til fordypning i fagene. 

Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og 
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til 
2014, men har siden vært ganske stabil. 

Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent 
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 
2018. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at 
innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert 
omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn 
før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen 
har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør 
de fleste som bor på sykehjem ha omfattende 
bistandsbehov. I Søndre Land er det hele 82 
prosent som er i denne kategorien. Det kan synes 
som om omsorgen i veldig stor grad er 
hjemmebasert. 

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på 
sykehjem har en grad av demens. Antallet 
skjermede plasser for demente på sykehjem 
nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette 
nivået. Snittet per 2018 ligger på 39,7 prosent. 
Kommunen har en ganske høy andel skjermede 
plasser. I Søndre Land tilsvarer antall plasser i 
skjermet enhet for demente 83 prosent av antallet 
over 80 som faktisk bor på sykehjem. Få kommuner 
har økt denne dekningsgraden så mye det siste året, 
som det Søndre Land kan vise til. Dekningsgraden 
har økt med 18,5 prosentpoeng. 

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å 
ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med 

demens. Mange kommuner har dette for en større 
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 
kommuner har rapportert tall for dette til 
Helsedirektoratet. I disse kommunene er det i snitt 
hver fjerde hjemmeboende med demens, som har 
vedtak om dagtilbud. 43 prosent av hjemmeboende 
med demens i Søndre Land har vedtak om 
dagaktivitetstilbud. Det er høyere enn i de fleste 
kommuner vi har tall for og trekker opp på 
barometeret. 

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar 
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i 
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale 
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av 
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, 
og har aldri vært lavere. Andelen saker i Søndre 
Land som tar mer enn 3 måneder å behandle er 
middels. Kan kommunen bli bedre? Sett de fire siste 
årene under ett, er det få andre kommuner med så 
mange fristbrudd. I snitt har bare 60 prosent av 
sakene blitt behandlet innen 3 måneder. Har det 
noen konsekvenser for dem som eventuelt må vente 
lenge på tiltak? 

 Bemanningen i de kommunale barnehagene i 
Søndre Land er litt over middels. Som regel er 
bemanningen lavere jo større kommunen blir. 
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble 
bemanningen -8,77 prosent dårligere i fjor. Var det 
et planlagt kutt eller mer tilfeldige variasjoner? 

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i 
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 
82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er 
målt. I Søndre Land går 77 prosent av barna med 
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det 
er midt på treet målt mot resten av landet. Ulike 
telletidspunkt for barn i barnehage og antall 
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde. 

I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for 
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i 
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste 
årene. Søndre Land slipper ut 3113 kilo klimagasser 
per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et 
relativt lavt utslipp. 

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat 
for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en 
del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. 
Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre 
bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen. 
Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 
prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være 
viktigere å se på kommunens eget resultat, enn 
hvordan man klarer seg mot resten av landet. 



Knapt noen andre hadde et så dårlig korrigert netto 
driftsresultat i fjor. Søndre Land havner på  denne 
tabellen for 2018, med et korrigert resultat på -15,2 
prosent. Målt over de siste fire årene har den 
korrigerte driften gått med betydelig underskudd. 
Har kommunestyret vedtatt noen grep for å snu 
utviklingen? Søndre Land har en ganske stor sum 

penger på 'bok' i form av disposisjonsfond (13,3 
prosent). Har kommunestyret et vedtatt mål for 
hvor stort disposisjonsfondet bør være? Kommunen 
har større omløpsmidler og fordringer enn egen 
rentebærende gjeld, og er dermed i en solid 
posisjon. Investeringsnivået har vært lavt i Søndre 
Land de fire siste årene. 

 

 

En årlig rangering av alle kommuner, foretatt av 
Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige 
data fra offisielle kilder.  

Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges beste 
kommune. Første rangering ble publisert i 2010. 
2019-barometeret inkluderer 151 ulike nøkkeltall 
innen 12 forskjellige kategorier.  

Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting, 
vurderinger og eventuelle feil i framstillingene. Vi har 
forutsatt at kommunene har rapportert korrekt. I 
noen få tilfeller har vi fjernet data som har framstått 
som mistenkelige. I de tilfellene står kommunen uten 
data. 

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan 
kommunen presterer målt mot resten av Kommune-
Norge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk 
diskusjon.  

Kommunebarometeret er ingen vurdering av om 
innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut 

til at kommunen har noe å lære av andre - basert på 
hvor nær kommunens målbare resultater er 
kommunene med best resultat. Barometeret er heller 
ikke en konkurranse i å drive billigst, uten hensyn til 
tjenestene. 

Det er viktig å huske på at det kan finnes gode 
forklaringer bak en svak tabellplassering, og at 
tilfeldigheter kan spille en rolle – spesielt i mindre 
kommuner. Viktigere enn tabellplasseringen er om 
kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall 
det siste året. Vi publiserer en forbedringsskår, som 
viser nøkkeltall som har blitt bedre minus nøkkeltall 
som har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor vekt 
nøkkeltallet har i barometeret. 

Vil du lese mer om kildene som er brukt? Gå til denne 
artikkelen: http://kommunal-
rapport.no/kommunebarometeret/2019/metode. Der 
kan du også finne linker til Kostra-tabellene som er 
brukt som hovedgrunnlag i barometeret.

 

  

http://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/metode
http://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/metode


 

 

  



Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og 
trutt de siste årene. At valgfag ble med i 
beregningsgrunnlaget fra 2014-15, har bidratt til 
høyere karakterer på 10. trinn. Resultatene nasjonalt 
er forbedret i fem år på rad. Karakterene på 10. trinn i 
Søndre Land har vært ganske lave de siste fire årene, 
målt mot resten av Skole-Norge. 

Nasjonalt har andelen elever som har fullført 
videregående med bestått innen fem år, økt de siste 
årene. Snittet er nå på 75 prosent. Frafallet på 
videregående blant elever fra kommunen er ganske 
høyt, på 64 prosent. 

24 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene 
ligger på laveste mestringsnivå (av tre) på nasjonale 
prøver. Det er en god statistikk målt mot resten av 
landet. 

På 8. trinn ligger 11 prosent av elevene på det nederste 
mestringsnivået (av fem nivåer). De beste 
kommunene ligger på 6,1 prosent. 

Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på laveste 
mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I Søndre Land 
har 5,2 prosent ligget på laveste nivå de siste årene. 
Snittet er på 5,9 prosent. 

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i 
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de 
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av 
matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne 
oppfylte i 2018 kompetansekravene. En del lærere i 
barneskolen som underviser i norsk, engelsk og 
matematikk i kommunen mangler fordypning ifølge 
statistikken. De beste kommunene ligger på 97 
prosent. 

På ungdomsskolen oppfyller 61 prosent av lærerne i 
matematikk, engelsk og norsk i Søndre Land nye krav 
til fordypning i fagene. 

Ifølge Elevundersøkelsen sier 92 prosent av elevene 
på 7. trinn i Søndre Land at de trives godt. Snittet 
ligger på 91 prosent. 

90 prosent av elevene på 10. trinn sier at de trives 
godt. I Norge er snittet 86 prosent. 

I mange år økte andelen elever som fikk 
spesialundervisning på nasjonalt nivå, før det kom et 
par år med nedgang. Nå får 5,2 prosent av elevene på 
1. - 4. trinn spesialundervisning. Andelen elever med 
spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10. 
trinn som på 1. trinn. Andelen elever i småskolen i 
Søndre Land som får spesialundervisning, 4,1 
prosent, er lavere enn i veldig mange andre 
kommuner. Andelen er omtrent som for ett år siden. 

På 5.-7. trinn får 8,3 prosent av elevene i Søndre Land 
spesialundervisning. Det er under 
landsgjennomsnittet på 9,2 prosent. De som ligger 
lavest er på 4,9 prosent eller lavere. 

På ungdomsskolen får 5,1 prosent av elevene 
spesialundervisning. Søndre Land er på 15. plass på 
tabellen for dette nøkkeltallet. 

På landsbasis har 15,8 prosent av elevene i småskolen 
leksehjelp. I Søndre Land får 14,4 prosent av elevene i 
småskolen leksehjelp. Landsgjennomsnittet ligger på 
15,8 prosent, mens kommunene som tilbyr dette i 
størst omfang, ligger på minst 66 prosent. 

På 5.-7. trinn gis leksehjelp til 29,6 prosent når vi ser 
Skole-Norge under ett. På dette trinnet i Søndre Land 
er andelen som får leksehjelp omtrent på nivå med 
snittet i Skole-Norge. 

8,5 prosent av elevene på ungdomsskolen i Skole-
Norge får leksehjelp. I kommunen er det ingen som 
får leksehjelp på ungdomsskolen, ifølge statistikken. 

 

 

  



 

  



Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og 
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til 
2014, men har siden vært ganske stabil. I Søndre 
Land har 75 prosent av de ansatte fagutdanning. I de 
beste kommunene er andelen minst 83,8 prosent. 
Andelen er omtrent uendret det siste året. 

Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent 
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2018. 
Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen 
fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at 
man må være mer pleietrengende enn før for å få 
sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode 
tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste 
som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I 
Søndre Land er det hele 82 prosent som er i denne 
kategorien. Det kan synes som om omsorgen i veldig 
stor grad er hjemmebasert. 

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på 
sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede 
plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på 
omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2018 
ligger på 39,7 prosent. Kommunen har en ganske høy 
andel skjermede plasser. I Søndre Land tilsvarer 
antall plasser i skjermet enhet for demente 83 prosent 
av antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem. Få 
kommuner har økt denne dekningsgraden så mye det 
siste året, som det Søndre Land kan vise til. 
Dekningsgraden har økt med 18,5 prosentpoeng. 

I gjennomsnitt er 17 prosent av oppholdene på 
sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen har vært 
ganske stabil de siste årene. Andelen av oppholdene 
på sykehjem som er korttidsopphold, er med 23 
prosent høyere i Søndre Land enn gjennomsnittet. De 
beste kommunene ligger på 38,6 prosent. 

I snitt er det per 2018 34 minutter med lege per 
beboer per uke i Kommune-Norge. I Søndre Land fikk 
beboerne i snitt 34 minutter med lege i uka i fjor. Det 
er litt mer enn året før. 

På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med 
fysioterapeut per beboer i fjor. Det er første gang 
siden 2009 at tilbudet faller. Snittet per beboer på 
sykehjem er nå på 25,2 minutter i uka. I Søndre Land 
har beboerne i snitt 19,8 minutter i uka med 
fysioterapeut. Det er ikke spesielt mye. De beste er 
oppe på 61,3 minutter. 

For landet sett under ett er 87,8 prosent av plassene 
på sykehjem det som kan regnes som moderne 
enerom. Kjøp av plasser i andre kommuner kan være 
en feilkilde i statistikken for enkelte kommuner. 

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha 
et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med 
demens. Mange kommuner har dette for en større 
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 kommuner 
har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet. I 
disse kommunene er det i snitt hver fjerde 
hjemmeboende med demens, som har vedtak om 
dagtilbud. 43 prosent av hjemmeboende med demens 
i Søndre Land har vedtak om dagaktivitetstilbud. Det 
er høyere enn i de fleste kommuner vi har tall for og 
trekker opp på barometeret. 

Andelen vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt 
innen 15 dager, har for landet gått ned til drøyt 95 
prosent. Alle vedtak om hjemmetjenester blir i Søndre 
Land satt i verk innen 15 dager, ifølge tall fra 
Helsedirektoratet. 

Antall registrerte trygghetsalarmer tilsvarer på 
landsbasis 46,4 prosent av alle over 80 år som bor 
hjemme. Målt mot hvor mange over 80 år som bor 
hjemme, er andelen registrerte trygghetsalarmer i 
kommunen ganske høy, 68 prosent. 

De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske 
sykepleiere i kommunene. Snittet er nå 11,8 årsverk 
per 1.000 innbyggere over 80 år. I Søndre Land er det 
10,5 årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000 
innbyggere over 80 år. 

Andelen funksjonshemmede som opplever at de fullt 
ut får dekket behovet om bistand til å delta i jobb eller 
studier, er nasjonalt på 76,5 prosent. Ifølge tall fra 
Helsedirektoratet opplever 90 prosent av de 
funksjonshemmede i Søndre Land at de får den 
hjelpen de trenger for å kunne delta i arbeid og 
studier. Det er en høy andel målt mot de fleste andre 
kommuner. 

Bare 72 prosent synes de får dekket behovet for 
bistand til å delta i fritidsaktiviteter. De beste ligger 
på 86,3 prosent. 

  



 

 

Andelen barn i barnevernet er justert for behovet slik 
det er definert i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. 
I barometeret er det positivt at andelen er lav, men 
man kan også argumentere for at lav andel kan 
indikere at barnevernet ikke er nok involvert. Likevel 
- i utgangspunktet må det være positivt at barn ikke er 
omfattet av tiltak. I snitt er 5,6 prosent av barna 
omfattet av tiltak. Når vi korrigerer andelen av barn 
som er i barnevernet for behovet, er andelen i Søndre 
Land på 6 prosent. 

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar 
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i 
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale 
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av 
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, 
og har aldri vært lavere. Andelen saker i Søndre Land 
som tar mer enn 3 måneder å behandle er middels. 
Kan kommunen bli bedre? 

Sett de fire siste årene under ett, er det få andre 
kommuner med så mange fristbrudd. I snitt har bare 
60 prosent av sakene blitt behandlet innen 3 
måneder. Har det noen konsekvenser for dem som 
eventuelt må vente lenge på tiltak? 

Av alle barn med barnevernstiltak, er 32 prosent 
plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen har 
nasjonalt vært stabil de siste årene. I Søndre Land er 
37 prosent i fosterhjem eller institusjon. I 
barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som 
positivt. 

Målt mot antall mindreårige har bemanningen i 
barnevernet økt med 80 prosent i Kommune-Norge 
over de siste ti årene, og har aldri vært høyere. 
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Søndre 
Land er blant den beste i landet; 14 stillinger per 
1.000 mindreårige. I fjor økte bemanningen 
voldsomt, ifølge statistikkene. Er det synlige 
resultater av prioritering, eller en litt tilfeldig 
variasjon? 

Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 
er en alternativ måte å måle bemanningen på. I 
Søndre Land er det få barnevernssaker per årsverk; 
6,6 mot et landssnitt på 18,7 barn. Det indikerer svært 
god bemanning. 

I landet samlet har 94,6 prosent av barna under 
omsorg en omsorgsplan. Andelen har aldri vært 
høyere. Alle barn som er omplassert, har en 
omsorgsplan. Det er slik det skal være. 



Målt over de siste fire årene har alle barn i Søndre 
Land hatt omsorgsplan. Kan andre lære noe av 
kommunen? 

Andelen barn med barnevernstiltak som har en 
tiltaksplan er høy. 

Kommunene bruker mer penger på forebyggende 
helsetiltak for små barn, noe som i teorien kan 
redusere behovet for barnevernstiltak senere. 
Korrigert for lønns- og prisvekst økte de 

gjennomsnittlige utgiftene til nesten 12.000 kroner 
per barn under 5 år. I Søndre Land er det 
regnskapsført 8085 kroner i netto utgifter i fjor. 

Kommunen har oppgitt at den ikke har spurt 
brukerne på minst fire år. Flere kommuner virker 
tilsynelatende uinteressert i systematisk å få 
brukernes respons på kvaliteten i tjenesten. 

  



 

Snittbemanningen i kommunale barnehager endret 
seg fra 5,9 barn per voksen i 2017 til 5,7 i fjor. For 
private barnehager er endringen fra 6,2 barn per 
voksne i 2017 til 6 i fjor. Barnehagenormen, som 
innebærer at barnehagene skal ha en 
grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt 
per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn 
over tre år, ble innført fra 1. august 2018. Siden 
kommunene har det samlede ansvaret for å levere 
barnehagetjenester til innbyggerne, tar vi også med 
noen data for private barnehager, som egne 
nøkkeltall. Bemanningen i de kommunale 
barnehagene i Søndre Land er litt over middels. Som 
regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. 
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble bemanningen -
8,77 prosent dårligere i fjor. Var det et planlagt kutt 
eller mer tilfeldige variasjoner? 

I 2018 innførte regjeringen nye utdanningskrav til 
personalet i barnehager. Andelen kommunale 
barnehager som oppfyller pedagognormen, uten 

dispensasjoner, var i fjor på 52,7 prosent. Dette var en 
kraftig reduksjon fra fjoråret. Det er bare 0 prosent av 
de kommunale barnehagene i Søndre Land oppfyller 
pedagognormen (uten dispensasjon), ifølge tall fra 
Utdanningsdirektoratet. Det er en svært lav andel 
målt mot resten av landet, og gir Søndre Land en 343. 
på denne tabellen. 

38 prosent av de ansatte i de kommunale 
barnehagene i Søndre Land har pedagogisk 
utdanning. Landsgjennomsnittet er på 42,6 prosent. 

Andelen menn ansatt i barnehager er stabilt, 11,8 
prosent. Allerede i 1997 satte den daværende 
regjeringen et mål om å ha 20 prosent menn i 
barnehagene. Målsettingen er senere fulgt opp i tre 
handlingsplaner, den siste i 2014. Andelen menn som 
jobber i barnehagene i Søndre Land er langt under 
snittet. De beste ligger på 16,7 prosent menn. 



Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i 
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 
82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt. 
I Søndre Land går 77 prosent av barna med 
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er 
midt på treet målt mot resten av landet. Ulike 
telletidspunkt for barn i barnehage og antall 
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde. 

Over tid er statistikken i Søndre Land ikke spesielt 
god, målt mot resultatene ellers i Barnehage-Norge. 

Stadig flere barn går i barnehager med mer enn 100 
plasser, og i snitt har størrelsen økt med 20 prosent 

de siste 10 årene. Dette har skapt debatt: Klarer store 
enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål? 
Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny 
Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv 
ikke avgjør kvaliteten. Samtidig viser rapporten at 
foreldre som har barn i små barnehager, er mer 
tilfredse med tilbudet enn foreldre som har barn i 
mellomstore og store barnehager. I snitt har en 
barnehage nå 48,1 barn. Barnehagene i Søndre Land 
har i følge statistikken 30 barn i snitt. 

Nasjonalt har 88,8 prosent av barna plass i 
barnehagen. 91 prosent av barna i kommunen har 
barnehageplass. 

   



 

Legedekningen har økt de siste ti årene. Snittet er 11,2 
leger per 10.000 innbyggere. Normalt har 
småkommunene langt høyere legedekning enn 
storbyene. Legedekningen i Søndre Land er på 12,4 
leger per 10.000 innbyggere. 

Andelen av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå 
på 32,1 prosent nasjonalt. Det er ikke mange fastleger 
som mangler totalt, men vi kjenner ikke til hvor 
mange av disse som for eksempel er vikarer. I Søndre 
Land er det ledig plass på 33 prosent av 
fastlegelistene. 

Det blir flere helsesøstre og jordmødre i Kommune-
Norge. Hvis det er feil stillingskode i A-meldingen, 
blir årsverkene ikke registrert riktig. Dekningen av 
helsesøster målt mot antall småbarn i kommunen er 
ganske gjennomsnittlig. De beste ligger på 196,1 
årsverk per 10.000 småbarn. 

Målt mot folketallet er det ikke mange kommuner 
som har færre psykiatriske sykepleiere enn Søndre 
Land 

Søndre Land har 85 jordmødre per 10.000 fødte barn, 
noe som er omtrent på snittet. De beste ligger på 584 
årsverk. 

Fra i år måles antall opphold på sykehus, målt mot 
innbyggertallet. Statistikken kommer fra 
Helsedirektoratet. 

Nasjonalt er det et betydelig fall i andelen barn med 
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår. 
Snittet i Norge har falt fra nesten 90 prosent til 84,6 
prosent på bare ett år. 84 prosent av elevene i Søndre 
Land hadde helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn. 

88,4 prosent av alle nyfødte i Norge i fjor hadde 
hjemmebesøk innen 14 dager. Statistikken nasjonalt 
har blitt stadig bedre de ti siste årene. 89 prosent av 
nyfødte i kommunen i fjor hadde hjemmebesøk innen 
to uker. 

Nesten alle 9-åringene i kommunen er vaksinert mot 
meslinger, ifølge statistikken. Det er bra. 

  



 

Stønadslengden for unge mottakere gikk marginalt 
opp nasjonalt i fjor, og er på 3,9 måneder. Unge 
mottakere går litt kortere tid på sosialhjelp i Søndre 
Land enn i normalkommunen. I barometeret regnes 
kort stønadstid som bra. Det må være positivt at 
sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe 
mer permanent. Stønadstiden for de unge var omtrent 
uendret i fjor. 

Blant mottakere over 25 år er stønadstiden nasjonalt 
den lengste som er registrert de siste ti årene - 4,6 
måneder. For de over 25 år i kommunen er 
stønadstiden kort. Søndre Land er på 52. plass på 
denne tabellen. Voksne går omtrent like lenge på 
stønad nå som for ett år siden. 

Når vi korrigerer for behovet, går 2,6 prosent av de 
over 25 år i Søndre Land på sosialhjelp. Andelen er 
ganske lav. Snittet er 4,5 prosent. 

39,5 prosent av dem som går på sosialhjelp i Norge, 
mottar den i mer enn 6 måneder. Andelen er 
nasjonalt på sitt høyeste nivå de siste 10 årene. Om 
lag halvparten av disse får stønad i mer enn 10 
måneder, en andel som også gikk opp i fjor. Bare 18,3 

prosent av dem som får sosialstønad i Søndre Land  
går mer enn 6 måneder på sosialhjelp. En slik 
statistikk teller positivt i barometeret. 

Sosialstønad gis i over 10 måneder til 6,5 prosent av 
dem som mottar støtte. Andelen er lav, kommunen er 
på 25. plass på denne tabellen. 

Nasjonalt har 10,3 prosent av de med sosialhjelp, 
dette som hovedinntekt. Andelen mottakere i 
kommunen som har sosialhjelp som hovedinntekt, er 
lav. I barometeret teller det positivt. 

På landsbasis ble 71,1 prosent av søknadene om 
kommunal bolig innfridd i fjor. Andelen har vært 
ganske stabil de siste ti årene. I Søndre Land ble 73 
prosent av søknadene om kommunal bolig innvilget i 
fjor. 

Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i 
sosialtjenesten. Målt mot hvor mange som går lenge 
på sosialhjelp, er det nasjonalt bare 9,2 prosent som 
har en slik plan. 

  



 

De nasjonale besøkstallene for bibliotekene er 
foreløpig ikke oppdatert for 2018. Snittet i 2017 var på 
4,3 besøk per innbygger. Biblioteket i Søndre Land er 
ganske lite besøkt, ifølge statistikken. 

15 prosent av den voksne befolkningen i Norge er 
aktive lånere på biblioteket, ifølge Norsk kulturindeks 
fra Telemarksforsking. I Søndre Land er 11,4 prosent 
av de voksne registrert som aktive lånere. 

Bibliotekene har de siste årene hatt stadig mindre 
utlån. Tallene er ikke oppdatert for 2018. 

Justert for lønns- og prisvekst brukte en kommune i 
snitt 791,5 kroner per innbygger av egne penger på 
idrett og idrettsanlegg i fjor. Dette er en økning fra 
året før. Netto utgifter til idrett og anlegg er ganske 
lave i Søndre Land - 354 kroner per innbygger. 

Telemarksforsking setter sammen oversikt over hvor 
mange kulturarbeidere det er i kommunene, både i 

privat og offentlig regi. I Søndre Land er 
sysselsettingen innen kultur ganske lav målt mot 
folketallet. 

Nasjonalt går 23,6 prosent av de mellom 6 og 15 år nå 
på kultur- og musikkskole. Andelen ble litt lavere det 
siste året. I kommunene hvor tilbudet er mest 
populært, er det over sju ganger så mange som går på 
kulturskolen, som i de kommunene med færrest 
elever. Ifølge statistikken er det 25 prosent av barna i 
Søndre Land som går på musikk- og kulturskole. De 
beste kommunene ligger på 51,4 prosent. 

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking viser hvor 
mange timer hver enkelt elev i kulturskolen får. I 
Søndre Land får elevene litt færre timer undervisning 
enn landsgjennomsnittet. 

 

  



 

Sektoren er en del endret i årets utgave av 
Kommunebarometeret. Statistikk om utslipp av 
klimagasser er hentet inn, og sektoren har nå et mer 
helhetlig preg av å ha nøkkeltall som retter 
oppmerksomheten mot bruk av naturressurser og 
miljø. Korrigert for lønns- og prisvekst gikk 
kommunenes energikostnader klart opp i fjor, ifølge 
regnskapstallene. Vi må tilbake til 2010 for å finne 
høyere kostnadsnivå. Snittet er nå på 127 kroner per 
kvadratmeter. Energikostnadene for bygg i Søndre 
Land er på 132 kroner per kvadratmeter, ifølge SSB. 

Statistikken for formålsbygg inkluderer de sentrale 
byggene (rådhus, skoler, sykehjem osv.). Nasjonalt 
utgjør arealet i snitt  6,8 kvadratmeter per innbygger. 
Arealet er omtrent uendret. Dette er typisk en 
indikator hvor store kommuner kommer bedre ut enn 
små. Søndre Land ser ut til å bygge relativt effektivt - 
det er ganske få kvadratmeter bygg målt mot 
innbyggertallet. Gjennomsnittet er betydelig påvirket 
av de største kommunene. 

Energibruk per bruker av kommunale bygg er et nytt 
nøkkeltall i barometeret. Statistisk sentralbyrå 
publiserer tallet, basert på et teoretisk antall brukere. 
Nøkkeltallet bør kunne si noe om energibruken er høy 
eller lav, men det vil være usikkerhet knyttet til 
statistikken. 

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel som 
produseres. Søppelmengden er korrigert for antallet 
fritidsboliger som er registrert i kommunen, basert på 
nasjonale tall for bruk av fritidsbolig og antall 
personer per husstand. Dermed vil store 
hyttekommuner komme noe bedre ut i statistikken 
enn tidligere. Søppel per innbygger gikk ned i fjor, 
men det mangler en del data fra kommunene. Tallene 
er derfor ganske usikre. 

Nasjonalt leveres 41,5 prosent av husholdningsavfallet 
til gjenvinning eller biologisk behandling. Det er 
omtrent som før. De beste kommunene her ligger på 
godt over 50 prosent, de dårligste på ned mot og 
under 20 prosent. En veldig stor andel av avfallet i 
kommunen går til materialgjenvinning eller biologisk 
behandling, få har så gode tall som det Søndre Land 
kan vise til. Kommunen er på 12. plass på denne 
tabellen. 

Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted har økt 
med nesten 20 prosent det siste året, selv etter at vi 
har justert for lønns- og prisvekst. Det er andre året 
på rad at utgiftene øker betydelig på dette området. 

Andelen av dyrket og dyrkbar jord som er 
omdisponert de siste årene, kan indikere presset på 
arealer i kommunen. I Søndre Land er svært lite 



jordbruksareal omdisponert de siste årene, ifølge 
statistikken. 

I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for 
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i 
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste 

årene. Søndre Land slipper ut 3113 kilo klimagasser 
per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et 
relativt lavt utslipp. 

  



 

Andel saker med fristbrudd har gått litt ned de siste 
par årene, og i fjor var andelen på 7,9 for Kommune-
Norge. De nyeste dataene som er brukt i 
Kommunebarometeret viser at kommunen brøt 
fristene i 6 prosent av sakene. 

Antall faktiske tilsyn målt mot antall byggesaker viser 
fortsatt store variasjoner mellom kommunene, og en 
god del som ikke rapporterer. På grunn av endringer 
hos SSB er kildegrunnlaget i år nytt, dermed er de 
tidligere tallene i Kommunebarometeret ikke 
sammenlignbare. Bare i noen få tilfeller fører 
kommunen faktisk tilsyn med byggesakene, ifølge 
statistikken. 

Nasjonalt varierer gebyret for å saksbehandle en 
enebolig voldsomt. Noen kommuner oppgir at de ikke 
krever gebyr i det hele tatt, mens de dyreste 
kommunene ligger på en kostnad på nesten 30.000 
kroner eller mer. Forbrukerrådet har sommeren 2018 
advart SSB mot å slutte å samle inn dette nøkkeltallet. 
«Gjennomgangen Forbrukerrådet fikk gjort i 2017 

viser at gebyrforskjellene er enorme og at forskjellene 
mellom kommunene blir større. I tillegg øker flere av 
gebyrene radikalt uten åpenbar grunn», påpeker rådet 
i et brev til byrået. Saksbehandlingsgebyret for 
enebolig er omtrent middels i Søndre Land  på 12275 
kroner, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå. 

SSB har ikke oppdaterte tall for dette for 2018. 

Andelen byggesøknader i områder med restriksjoner 
som har blitt innvilget har vært høy de siste årene. Vi 
har ikke fått oppdaterte tall fra SSB for dette i 2018. 

Gebyrene for privat forslag til reguleringsplan har 
gradvis økt de siste årene, og avstanden mellom de 
rimeligste og de dyreste kommunene øker. I Søndre 
Land må man betale 33755 kroner i gebyr for privat 
forslag til reguleringsplan. Gebyret er ganske mye 
lavere enn det vi finner i resten av Kommune-Norge. 

  



 

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som 
praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se helheten. 
Det sentrale er om det er sammenheng mellom 
gebyrene og den anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, 
renovasjon og feiing er inkludert. Summene er justert 
for den generelle lønns- og prisveksten i 
kommunesektoren, og vises dermed i faste 2018-
kroner. Gebyrene har sunket det siste året, og er i 
snitt på 11206 kroner. Gebyrene for vann, avløp, 
renovasjon og feiing i Søndre Land er blant de høyeste 
i landet. Hvorfor er det slik - får innbyggerne målbar 
kvalitet tilbake? I barometeret teller lave gebyrer som 
positivt, selv om det må vurderes mot kvalitet. 

Nesten alle innbyggere tilknyttet kommunale 
vannverk har tilfredsstillende kvalitet på vannet. De 
fire nøkkeltallene for vannkvalitet i barometeret 
bidrar særlig til å identifisere kommuner hvor dette 
ikke er tilfellet. Det er først og fremst pH-verdier som 
er et problem i en del kommuner. 

Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem i 
mange kommuner, hvor en stor del av vannet rett og 

slett forsvinner. Det er dårlig utnyttelse av ressursene, 
og her er det ingen bedring å spore over tid. I snitt 
forsvinner fortsatt 29,8 prosent av vannet på veien. I 
de dårligste kommunene er lekkasjen på rundt eller 
over 60 prosent. Ifølge statistikken lekker det veldig 
mye fra ledningsnettet i Søndre Land  Det framstår 
ikke som god ressursbruk. 

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste 
årene vært litt bedre enn i normalkommunen. 

I tillegg til fornyelsestakten for vann- og avløpsnett, 
har vi i år også med gjennomsnittlig alder for 
ledningsnettet. Vannledningsnettet i Kommune-
Norge som har en kjent alder, er i snitt 33 år gammelt. 
I Søndre Land er snittet 14 år. Det gir kommunen en 
6. plass på denne tabellen. 

Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på 
nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er 
fornyet siste tre år er nå 0,6 prosent. Utskifting av 
spillvannsnettet i Søndre Land har vært prioritert litt 



høyere enn gjennomsnittet de tre siste årene, ifølge 
statistikken. 

I snitt er spillvannsnettet i kommunen som har en 
kjent alder, på 25 år. Snittet for Kommune-Norge er 
30 år. 

  



 

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for 
å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del 

kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne 
utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av 

den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt 
ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018. 
For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på 
kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer 
seg mot resten av landet. Knapt noen andre hadde et 

så dårlig korrigert netto driftsresultat i fjor. Søndre 
Land havner på  denne tabellen for 2018, med et 
korrigert resultat på -15,2 prosent. Resultatet var en 
del dårligere i fjor enn året før. Det kan være et 
faresignal som politikerne bør ta på alvor. 

Målt over de siste fire årene har den korrigerte driften 

gått med betydelig underskudd. Har kommunestyret 
vedtatt noen grep for å snu utviklingen? 

Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men 
en størrelse i regnskapet som har stor betydning for 
handlingsrommet i budsjettet. Tallene viser en liten 
nedgang nasjonalt det siste året, men nivået ligger 

fortsatt høyt. Fondene i kommunene samlet er nå på 
12,1 prosent av brutto driftsinntekter. Søndre Land 
har en ganske stor sum penger på 'bok' i form av 

disposisjonsfond (13,3 prosent). Har kommunestyret 
et vedtatt mål for hvor stort disposisjonsfondet bør 

være? 

Netto renteeksponert gjeld er en indikator som viser 

lavere gjeldsgrad enn netto lånegjeld. Her regnes inn 
penger kommunen selv har utestående hos andre, 
gjeld som finansieres av selvkostområdene og penger 
og andre omløpsmidler kommunen selv har plassert. I 

snitt er renteeksponert gjeld på 39,1 prosent av brutto 
driftsinntekter, noe lavere enn for ett år siden. 
Kommunen har større omløpsmidler og fordringer 
enn egen rentebærende gjeld, og er dermed i en solid 
posisjon. 

Det siste året har gjeldsgraden i Søndre Land vært 

omtrent uendret. 

Kommune-Norge samlet bruker 0,4 prosent av brutto 
inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar 
hensyn til avdrag. Søndre Land har ingen problemer 
hva gjelder å betjene gjelda. Netto finans, før avdrag, 
utgjør bare 0,2 prosent. 

Investeringsnivået har vært lavt i Søndre Land de fire 
siste årene. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet i 
kommunesektoren. Det er både KS og staten enige 
om. Netto driftsresultat forteller imidlertid ikke alltid 
hvordan den reelle, langsiktige driftsmarginen er, 
fordi det er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer 
bildet.  

Tabellen under viser utviklingen i korrigert netto 
driftsresultat for kommunen. Anbefalt nivå er Teknisk 
beregningsutvalgs generelle anbefaling for 
kommunesektoren (1,75 %). 

Nytt i 2019 er at vi korrigerer for utbetalingen fra 
Havbruksfondet. Dette er reelle inntekter 
kommunene kan bruke som de ønsker, men inntekten 
kan i realiteten ikke finansiere løpende drift i særlig 
grad, med mindre kommunen bruker den over flere 
år. Inntekten for 2019 blir om lag 1/7 av nivået i 2018, 
og nivået i 2020 er fullstendig ukjent.  

Å se på driftsresultatet inkludert Havbruksfondet 
betyr at man i mange tilfeller vil få et bedre inntrykk 
av driftsøkonomien enn det som er realiteten. 

Netto driftsresultat har i hovedsak vært bedre enn den 
reelle driftsmarginen skulle tilsi de siste årene. 
Kommunal Rapport korrigerer derfor netto 
driftsresultat for to faktorer: netto premieavvik 
(funksjon 170/funksjon 171) og netto avsetninger til 
bundne fond.  

I mange kommuner spiller korreksjonen liten rolle, 
men generelt vil korrigert netto resultat være lavere 
enn det som er oppgitt som netto driftsresultat. 

I enkeltkommuner vil det for enkelte år være 
betydelig forskjell mellom netto driftsresultat og 
korrigert resultat.  

Til og med barometeret i 2014 justerte vi også for 
momskompensasjon for investeringer, som tidligere 
ble ført som en inntekt i driftsregnskapet.  

Slik er korreksjonen beregnet for kommunen siste år: 

 

  



 

Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i tjenesten 
i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik det 
framkommer i statsbudsjettet for 2018. Dermed 
fanger vi opp ulikheter som går på størrelse, 
sammensetning osv. Den historiske kostnaden er 
justert for kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle 
tall presenteres i faste 2018-kroner. Dermed er det 
lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år 
til år. Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for 
utgiftsbehovet) i Søndre Land ligger litt høyere enn 
gjennomsnittet. Kostnadene økte med 5,8 prosent i 
kommunen i fjor, også etter at vi har justert for lønns- 
og prisveksten. 

Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest, 
ligger over 50 prosent over de rimeligst drevne 
kommunene i kostnad - og det er etter at vi har 
korrigert for ulikt utgiftsbehov. Justert for lønns- og 

prisveksten var utgiftene i pleie og omsorg omtrent 
uendret i fjor, ifølge statistikkene. 

Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært ganske 
stabile de siste årene, justert for lønns- og prisvekst. 
Statistikken er bare sammenliknbar tilbake til 2015. 
Barnehagekostnadene i kommunen er høye. 
Kostnadene i barnehagene økte med 8,6 prosent i fjor, 
justert for lønns- og prisveksten. 

Kostnadene i Barnevern-Norge sto stille i fjor, målt 
per innbygger, etter at vi altså har korrigert for lønns- 
og prisvekst. Året før var kostnadsveksten svært høy. 
Kostnadene innen barnevernet i Søndre Land ligger 
ganske høyt, målt mot resten av landet. Det siste året 
har utgiftene i barnevernet gått ned med -23,14 
prosent, etter at vi har tatt hensyn til prisveksten. 

 



 



 

 

 



Totalt er det ett nøkkeltall mindre i årets barometer, 
målt mot fjorårets versjon. Det er i år noen ganske få 
endringer hva gjelder hvilke nøkkeltall som er i bruk.  

Den viktigste endringen er hvordan karakterskalaen 
er satt sammen. Karakteren 3,5 gis nå til kommuner 
som ligger på landsgjennomsnittet. Tester på tidligere 
års barometer indikerer at det har liten praktisk 
betydning for de aller fleste kommunene, men at det 
kan påvirke enkeltkommuner i betydelig grad.  

Særlig for nøkkeltall hvor landsgjennomsnittet ligger 
nær de beste eller de dårligste kommunene, vil 
endringen ha stor effekt på karakterene. 

Dette er en kort oversikt over de nye nøkkeltallene:  

Grunnskole: Fysisk aktivitet, elevtimer på 5.-7. trinn. 

Pleie og omsorg: Korttidsplasser, andel av opphold på 
sykehjem som er korttidsopphold. Demens, Antall 
vedtak om dagaktivitet til hjemmeboende med 
demens, målt mot antall hjemmeboende med demens. 

Barnehage: Andel kommunale barnehager som 
oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner. Andel 
private barnehager som oppfyller pedagognormen, 
uten dispensasjoner. Et par andre nøkkeltall har fått 
ny kilde (Utdanningsdirektoratet i stedet for SSB). 

Helse: Sykehus, antall opphold på sykehus per 1.000 
innbyggere (erstatter antall innleggelser). 

Sosialhjelp: Økonomisk rådgivning, årsverk til 
økonomisk rådgivning per 1.000 langtidsmottakere av 
stønad. 

Miljø og ressurser: Energibruk per bruker av 
kommunale bygg. Utslipp av klimagasser per 
innbygger, i CO2-ekvivalenter - alle utslipp, 
oppvarming og avfall. 

Saksbehandling: Andel av byggesøknader innvilget 
ved dispensasjon fra plan. Andel av byggesøknader i 
områder med restriksjoner som er innvilget. Gebyr for 
privat forslag til reguleringsplan.

 

 

De 5 % beste verdiene innen ett nøkkeltall får 
karakteren 6 - som er toppkarakteren.  

Ved å sette grensen på ca. den 20. beste kommunen 
unngår vi problemet ved at det ofte er enkelte 
kommuner som ligger særlig langt unna «normalen»  
i Kommune-Norge. Det ville også være urimelig om 
det bare var én kommune som kunne få toppkarakter. 

På samme måte er grensen for bunnkarakteren 1 satt 
ved de 5 % laveste verdiene for nøkkeltallet.  

En kommune som får karakteren 3,5 har et nøkkeltall 
som er lik landsgjennomsnittet.  

Det er disse kommunene vi ofte betegner som 
«normalkommunen». Hvis en kommune mangler et 
nøkkeltall, har vi ignorert hele nøkkeltallet og 
beregnet totalscore ut fra de tallene som faktisk er 
levert.  

Spørsmål om Kommunebarometeret? Send epost til 
barometer@kommunal-rapport.no. 
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Vedlegg 1 
 
Ikke vedlagt 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kontrollutvalget har merket seg at analysen viser at Søndre Land kommune samlet har en 
effektivitetsscore for 2017 på 0,82. Dette indikerer at kommunen har et 
effektiviseringspotensial på ca. 18 %, dvs. at ressursbruken kan reduseres med ca. 18 % 
uten at produksjonen reduseres dersom kommunen blir like effektiv som de mest effektive 
kommunene innen de aktuelle tjenestene. Fordelt på sektorene viser rapporten følgende: 

 

Sektor Score  
(2017-tall) 

Effektivitets-
potensial 

Barnehage 0,88 12 %
Grunnskole 0,70 30 %
Omsorg 0,87 13 %
Samlet 0,82 18 % 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte den 29.10.2018, i tilknytning til sak om Kommunebarometeret 
2018, en kort presentasjon av tall fra rapport utarbeidet av Teknisk Beregningsutvalg for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi.  
 
I og med at Kommunebarometeret og effektivitetsrapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) 
er to ulike rapporter/målinger, så er det valgt å legge de frem som to atskilte saker.  
 
Vedlagt følger siste tilgjengelige rapport, dvs. tallene for 2017 (publisert november 2018). 
 
 
Kort om analysen: 
 
Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de 
kommunale tjenestene. Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste 
etablerte praksis. 
 
Analysen rulleres årlig. Ny rapport legges frem i november hvert år med tall for foregående år. 
 
Effektivitetsanalysen er ingen fasit for effektiviteten innenfor de ulike tjenesteområdene, men kan 
være en inngangsport til nærmere analyse. Det kan derfor være nyttig å gå nærmere inn på 
innsatsfaktorer og produkter for å få et best mulig bilde av hva som driver resultatene av analysen 
for egen kommune. 

 

Effektivitetstall 2016-2017: 
 

Følgende er hentet fra analysen (jf. vedlegg 14 til analysen): 

 
Kommune  Barnehage   Grunnskole  Omsorg  Samlet  Endring  

                              samlet  

      2016  2017 2016 2017 2016 2017 2016  2017  2016‐17 

536  Søndre Land  0,89  0,88 0,73 0,70 0,84 0,87 0,82  0,82  0,00 

 

Dette gir følgende beregnede effektivitetspotensial: 
 

Sektor Score  
(2017-tall) 

Effektivitets-
potensial 

Barnehage 0,88 12 %
Grunnskole 0,70 30 %
Omsorg 0,87 13 %
Samlet 0,82 18 % 
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Nedenfor følger informasjon om effektivitetsanalysen publisert på regjeringen.no: 
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Vedlegg 14 Effektivitetsverdier for kommunale tjenester 
2016 og 2017 

I analysene avhenger effektiviteten til en gitt kommune av avstanden til referansefronten. For 
alle kommuner som ligger under referansefronten vil dette forholdet representeres ved et tall 
(kalt effektivitetsscore) mellom 0 og 1, mens det for kommunene som ligger på 
referansefronten vil være lik 1. 

En verdi på eksempelvis 0,88 betyr at kommunen vil ha et effektiviseringspotensial på 12 
prosent – ressursbruken kan reduseres med 12 prosent uten at produksjonen reduseres 
dersom kommunen blir like effektiv som de mest effektive kommunene innen den tjenesten. 

Hovedanalysene i kapittel 8 refererer til resultatene i kolonnene under "DEA-score" 
(kolonnene lengst til venstre).  

Tabell 1 Samlet effektivitet og underliggende DEA-score, 2016 og 2017 

    DEA-score DEA-score korrigert for bosettingsmønster Grunn-
skole på 

skolenivå Kommune Barne-
hage 

Grunn-
skole Omsorg Samlet Endring 

samlet 
Barne-
hage 

Grunn-
skole Omsorg Samlet Endring 

samlet 
  -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 16-17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 16-17 -16 -17 

101 Halden 0,85 0,99 1,00 1,00 0,83 0,86 0,89 0,93 0,04 0,84 0,97 0,97 0,97 0,83 0,86 0,87 0,92 0,04 0,67   
104 Moss 0,84 0,88 0,93 0,86 0,97 1,00 0,93 0,93 0,00 0,81 0,86 0,89 0,82 0,96 1,00 0,91 0,91 0,00 0,73   
105 Sarpsborg 1,00 1,00 0,94 0,89 1,00 0,95 0,98 0,94 -0,04 0,98 0,98 0,91 0,86 1,00 0,95 0,97 0,93 -0,04 0,72 0,71 
106 Fredrikstad 0,96 1,00 0,85 0,84 0,84 0,84 0,87 0,87 0,00 0,94 0,98 0,82 0,81 0,83 0,83 0,85 0,86 0,00 0,68 0,68 
111 Hvaler 0,80 0,81 0,73 0,73 0,80 0,90 0,78 0,83 0,05 0,80 0,81 0,73 0,72 0,80 0,90 0,78 0,82 0,05 0,35 0,35 
118 Aremark 0,77 0,84 0,83 0,83 0,54 0,65 0,68 0,75 0,07 0,76 0,83 0,81 0,82 0,54 0,65 0,67 0,74 0,07 0,52 0,54 
119 Marker 1,00 0,86 0,81 0,78 0,76 0,69 0,83 0,75 -0,07 0,99 0,86 0,80 0,77 0,76 0,69 0,82 0,75 -0,07 0,45 0,45 
121 Rømskog 0,94 1,00     1,00 0,83       0,92 0,98     1,00 0,83           
122 Trøgstad 0,96 0,93 0,89 0,85 0,82 0,79 0,87 0,84 -0,03 0,94 0,92 0,87 0,82 0,82 0,79 0,86 0,83 -0,03 0,68 0,65 
123 Spydeberg 0,99 1,00   0,93 1,00 0,95   0,95   0,97 0,98   0,90 1,00 0,95   0,94   0,55 0,59 
124 Askim 0,94 0,92 0,90 0,92 0,79 0,80 0,86 0,86 0,00 0,92 0,89 0,86 0,88 0,79 0,80 0,84 0,84 0,00 0,72   
125 Eidsberg 0,90 0,90 0,78 0,74 1,00 1,00 0,91 0,90 -0,01 0,88 0,89 0,76 0,71 1,00 1,00 0,90 0,89 -0,01 0,59 0,57 
127 Skiptvet 0,89 0,84 0,85 0,87 0,70 0,77 0,78 0,81 0,03 0,87 0,82 0,82 0,84 0,69 0,77 0,77 0,80 0,03 0,57 0,65 
128 Rakkestad 1,00 1,00 0,80   0,94 0,83 0,91     0,99 0,98 0,78   0,94 0,83 0,90     0,59   
135 Råde 0,93 0,92 0,80   0,51 0,53 0,69     0,91 0,90 0,77   0,51 0,52 0,67     0,54   
136 Rygge 0,97 0,94 0,77 0,78 0,64 0,59 0,75 0,72 -0,03 0,96 0,92 0,74 0,75 0,64 0,59 0,74 0,71 -0,03     
137 Våler 0,90 0,89 0,75 0,75 0,68 0,71 0,75 0,76 0,01 0,89 0,88 0,74 0,74 0,68 0,71 0,75 0,75 0,01 0,51 0,55 
138 Hobøl 1,00 1,00 0,73 0,77 0,95 0,76 0,89 0,81 -0,08 0,99 0,99 0,70 0,74 0,95 0,76 0,88 0,80 -0,08 0,37 0,40 
211 Vestby 0,95 0,98 0,78 0,81 0,84 0,85 0,85 0,87 0,02 0,93 0,96 0,75 0,78 0,84 0,85 0,83 0,86 0,02 0,60   
213 Ski 0,96 0,98 0,94 0,94 0,81 0,82 0,88 0,89 0,01 0,94 0,96 0,90 0,91 0,81 0,82 0,87 0,88 0,01 0,72 0,76 
214 Ås 0,93 0,90 0,89 0,86 0,79 0,82 0,85 0,85 0,00 0,91 0,89 0,86 0,83 0,79 0,82 0,84 0,84 0,00 0,83 0,69 
215 Frogn 0,90 0,94 0,87 0,79 0,87 0,98 0,88 0,91 0,04 0,88 0,92 0,84 0,75 0,87 0,98 0,86 0,90 0,04 0,55 0,62 
216 Nesodden 0,98 0,95 0,89 0,89 1,00 0,99 0,96 0,95 -0,01 0,96 0,93 0,86 0,86 1,00 0,99 0,95 0,93 -0,01 0,75 0,76 
217 Oppegård 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 1,00 0,99 -0,01 0,98 0,98 0,96 0,94 1,00 0,98 0,98 0,97 -0,01 0,67 0,74 
219 Bærum 1,00 0,96 1,00 0,98 1,00 0,93 1,00 0,95 -0,05 0,98 0,94 0,96 0,95 1,00 0,93 0,98 0,94 -0,05 0,84 0,82 
220 Asker 0,97 1,00 0,93 0,92 1,00 1,00 0,97 0,97 0,00 0,95 0,98 0,89 0,88 0,99 1,00 0,95 0,96 0,00 0,72 0,70 
221 Aurskog-Høland 0,93 0,97 0,92 0,91 0,94 0,88 0,93 0,91 -0,03 0,92 0,95 0,90 0,89 0,94 0,87 0,92 0,90 -0,03 0,75 0,69 
226 Sørum 0,90 0,93 0,90 0,91 0,74 0,68 0,82 0,81 -0,02 0,88 0,91 0,87 0,88 0,74 0,68 0,81 0,79 -0,02   0,77 
227 Fet 0,95 0,91 0,94 0,93 0,42 0,40 0,70 0,67 -0,02 0,93 0,89 0,91 0,91 0,42 0,39 0,68 0,66 -0,02 0,74 0,95 
228 Rælingen 0,96 0,94 1,00 1,00 0,54 0,60 0,77 0,80 0,03 0,93 0,92 0,96 0,96 0,53 0,60 0,75 0,78 0,03 0,77 0,74 
229 Enebakk 1,00 1,00 0,94 0,98 0,93 0,90 0,95 0,95 0,00 0,98 0,98 0,91 0,95 0,93 0,90 0,93 0,94 0,00 0,57 0,65 
230 Lørenskog 0,99 0,97 1,00 0,98 0,98 0,97 0,99 0,97 -0,01 0,97 0,95 0,96 0,94 0,97 0,97 0,97 0,96 -0,01 0,70 0,69 
231 Skedsmo 1,00 0,96 0,93 0,91 0,98 0,83 0,97 0,88 -0,09 0,98 0,94 0,90 0,88 0,97 0,82 0,95 0,86 -0,09 0,76 0,77 
233 Nittedal 0,84 0,86 0,94 0,93 0,82 0,81 0,86 0,86 0,00 0,82 0,84 0,91 0,90 0,81 0,81 0,85 0,85 0,00 0,69 0,69 
234 Gjerdrum 0,97 0,91 0,93 0,90 0,67 0,66 0,81 0,79 -0,02 0,96 0,90 0,90 0,88 0,67 0,66 0,80 0,78 -0,02 0,64 0,66 
235 Ullensaker 0,93 0,93 0,98 0,92 0,79 0,90 0,88 0,91 0,03 0,92 0,91 0,95 0,89 0,79 0,90 0,86 0,90 0,03 0,70 0,75 
236 Nes 0,95 0,94 0,81 0,82 0,82 0,61 0,84 0,75 -0,10 0,94 0,93 0,79 0,80 0,81 0,61 0,83 0,74 -0,10 0,59 0,64 
237 Eidsvoll 1,00 1,00 0,91 0,88 0,94 0,77 0,94 0,85 -0,09 0,98 0,98 0,88 0,84 0,94 0,76 0,93 0,84 -0,09 0,63   
238 Nannestad 1,00 0,95 0,90 0,94 0,80 0,82 0,87 0,88 0,01 0,98 0,94 0,87 0,90 0,80 0,81 0,86 0,87 0,01 0,62 0,68 
239 Hurdal 0,92 1,00 0,93 0,91 0,63 0,58 0,78 0,77 -0,01 0,91 0,99 0,92 0,90 0,63 0,58 0,78 0,77 -0,01 0,58 0,61 
301 Oslo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,98 0,98 0,97 0,97 1,00 1,00 0,98 0,98 0,00 0,80 0,84 
402 Kongsvinger 0,89 0,92 0,74 0,74 0,80 0,83 0,80 0,82 0,02 0,89 0,91 0,72 0,73 0,80 0,83 0,79 0,82 0,02 0,56   
403 Hamar 0,89 0,91 0,87 0,85 0,86 0,91 0,87 0,89 0,02 0,87 0,89 0,83 0,82 0,86 0,90 0,85 0,87 0,02     
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    DEA-score DEA-score korrigert for bosettingsmønster Grunn-
skole på 

skolenivå Kommune Barne-
hage 

Grunn-
skole Omsorg Samlet Endring 

samlet 
Barne-
hage 

Grunn-
skole Omsorg Samlet Endring 

samlet 
  -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 16-17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 16-17 -16 -17 

412 Ringsaker 0,95 0,96 0,70 0,67 1,00 1,00 0,90 0,89 -0,01 0,94 0,95 0,68 0,65 1,00 1,00 0,89 0,88 -0,01 0,60 0,61 
415 Løten 0,86 0,83 0,76 0,73 0,75 0,72 0,77 0,75 -0,02 0,84 0,82 0,73 0,71 0,75 0,72 0,76 0,74 -0,02 0,41 0,47 
417 Stange 1,00 0,96 0,80 0,79 0,95 0,82 0,91 0,84 -0,07 0,99 0,95 0,78 0,77 0,95 0,82 0,90 0,83 -0,07 0,68 0,68 
418 Nord-Odal 0,75 0,76 0,85 0,79 0,78 0,77 0,79 0,77 -0,02 0,74 0,74 0,83 0,77 0,78 0,77 0,78 0,76 -0,02 0,52 0,58 
419 Sør-Odal 0,91 0,85 0,69   0,66 0,69 0,72     0,90 0,84 0,68   0,66 0,69 0,72     0,40 0,67 
420 Eidskog 1,00 0,96 0,71 0,73 0,86 0,85 0,84 0,83 -0,01 0,99 0,95 0,70 0,72 0,85 0,85 0,83 0,83 -0,01 0,45 0,49 
423 Grue 0,73 0,77 0,77 0,75 0,71 0,71 0,74 0,74 0,00 0,73 0,77 0,77 0,75 0,71 0,71 0,73 0,74 0,00 0,48 0,45 
425 Åsnes 1,00 0,93 0,78 0,77 0,90 0,85 0,89 0,84 -0,05 0,99 0,92 0,77 0,75 0,90 0,85 0,88 0,83 -0,05 0,60 0,75 
426 Våler 0,76 0,80 0,73 0,68 0,74 0,68 0,74 0,70 -0,04 0,76 0,80 0,72 0,67 0,74 0,68 0,74 0,70 -0,04 0,53 0,57 
427 Elverum 0,97 0,90 0,85 0,84 0,93 0,94 0,91 0,90 -0,01 0,96 0,89 0,82 0,81 0,92 0,94 0,90 0,89 -0,01 0,77 0,82 
428 Trysil 0,85 0,78   0,60 0,54 0,54   0,61   0,88 0,81   0,66 0,55 0,54   0,63     0,33 
429 Åmot 0,90 0,89 0,84 0,82 0,56 0,56 0,72 0,71 -0,01 0,90 0,90 0,85 0,82 0,56 0,56 0,72 0,71 -0,01 0,54 0,53 
430 Stor-Elvdal 0,75 0,73   0,77 0,72 0,70   0,73   0,77 0,75   0,81 0,72 0,71   0,75   0,54 0,53 
432 Rendalen 0,72 0,81 0,87 0,94 0,40 0,34 0,61 0,63 0,02 0,73 0,83 0,90 0,98 0,40 0,34 0,63 0,64 0,02 0,79 0,83 
434 Engerdal 0,77 0,76 0,82 0,83 0,44 0,37 0,63 0,60 -0,03 0,85 0,84 0,97 0,97 0,45 0,38 0,70 0,66 -0,03 0,71 0,51 
436 Tolga 0,84 0,81 0,87   0,45 0,46 0,67     0,84 0,81 0,87   0,45 0,46 0,66     0,69   
437 Tynset 0,88 0,80 0,76 0,72 0,67 0,64 0,74 0,70 -0,04 0,88 0,81 0,76 0,73 0,67 0,64 0,75 0,70 -0,04 0,61   
438 Alvdal 0,82 0,80 0,75   0,94 0,84 0,86     0,81 0,79 0,74   0,94 0,84 0,85     0,55 0,54 
439 Folldal 0,94 1,00 0,83 0,77 0,66 0,53 0,77 0,70 -0,07 0,94 1,00 0,82 0,77 0,66 0,53 0,77 0,70 -0,07 0,60 0,49 
441 Os 0,80 0,92 0,85 0,87 1,00 0,98 0,91 0,93 0,02 0,80 0,92 0,85 0,87 1,00 0,98 0,91 0,94 0,02 0,70 0,73 
501 Lillehammer 0,87 0,87 0,91 0,89 0,70 0,72 0,80 0,81 0,01 0,85 0,85 0,88 0,86 0,70 0,72 0,79 0,79 0,01 0,71   
502 Gjøvik 1,00 0,94 0,76 0,74 0,82 0,93 0,84 0,87 0,03 0,98 0,92 0,73 0,71 0,82 0,93 0,83 0,86 0,03 0,58 0,62 
511 Dovre 0,94 0,82     0,75 0,80       0,94 0,83     0,75 0,80         0,51 
512 Lesja 0,77 0,73 0,80 0,73 0,61 0,62 0,70 0,68 -0,02 0,79 0,75 0,83 0,77 0,61 0,62 0,72 0,69 -0,02     
513 Skjåk 0,70 0,85 0,70 0,75 0,62 0,61 0,66 0,70 0,04 0,69 0,85 0,69 0,74 0,62 0,61 0,66 0,70 0,04 0,45 0,59 
514 Lom 0,80 0,76 0,75   0,71 0,65 0,74     0,80 0,76 0,75   0,71 0,65 0,74     0,51   
515 Vågå 0,84 0,86 0,77 0,74 0,78 0,61 0,79 0,70 -0,09 0,83 0,85 0,76 0,73 0,78 0,61 0,79 0,70 -0,09 0,41 0,39 
516 Nord-Fron 0,96 0,89 0,69 0,73 0,75 0,85 0,77 0,82 0,05 0,96 0,89 0,69 0,73 0,75 0,85 0,78 0,82 0,05     
517 Sel 0,74 0,79 0,74 0,75 0,59 0,65 0,67 0,71 0,04 0,76 0,80 0,77 0,78 0,60 0,65 0,68 0,72 0,04 0,52 0,59 
519 Sør-Fron 0,77 0,76 0,76 0,76 0,72 0,66 0,74 0,71 -0,03 0,76 0,75 0,74 0,75 0,72 0,66 0,73 0,71 -0,03 0,49 0,51 
520 Ringebu 1,00   0,69   0,67 0,63 0,74     0,99   0,67   0,67 0,63 0,74     0,50   
521 Øyer 0,97 1,00 0,81 0,80 0,91 0,82 0,89 0,85 -0,04 0,97 1,00 0,81 0,80 0,91 0,82 0,89 0,85 -0,04 0,48 0,50 
522 Gausdal 0,88 0,82 0,70   0,68 0,69 0,73     0,88 0,83 0,71   0,69 0,69 0,73     0,53   
528 Østre Toten 0,90 0,91 0,70 0,67 0,90 0,89 0,84 0,83 -0,01 0,89 0,90 0,67 0,65 0,89 0,89 0,82 0,82 -0,01 0,52 0,52 
529 Vestre Toten 0,91 0,91 0,77 0,76 0,75 0,68 0,79 0,75 -0,04 0,90 0,89 0,74 0,74 0,75 0,67 0,78 0,74 -0,04 0,52 0,50 
532 Jevnaker 0,88 0,88 0,80 0,76 1,00 0,94 0,91 0,87 -0,05 0,87 0,86 0,77 0,73 1,00 0,94 0,90 0,85 -0,04 0,64 0,55 
533 Lunner 0,91 0,87 0,86 0,82 0,80 0,80 0,84 0,82 -0,02 0,89 0,85 0,83 0,79 0,80 0,79 0,83 0,81 -0,02 0,60 0,59 
534 Gran 0,90 0,89 0,74 0,72 0,86 0,88 0,83 0,83 0,00 0,88 0,88 0,72 0,70 0,86 0,87 0,82 0,82 0,00     
536 Søndre Land 0,89 0,88 0,73 0,70 0,84 0,87 0,82 0,82 0,00 0,89 0,88 0,73 0,69 0,84 0,87 0,82 0,82 0,00 0,63 0,55 
538 Nordre Land 0,82 0,82 0,82 0,83 0,93 0,91 0,87 0,87 0,00 0,82 0,82 0,82 0,84 0,93 0,91 0,87 0,87 0,00 0,53 0,55 
540 Sør-Aurdal 0,89 0,82 0,58 0,63 0,62 0,61 0,66 0,66 0,00 0,92 0,85 0,63 0,68 0,62 0,61 0,69 0,68 0,00     
541 Etnedal 0,60 0,68 0,95 0,86 0,65 0,47 0,73 0,64 -0,09 0,60 0,68 0,96 0,87 0,65 0,48 0,73 0,64 -0,09 0,59 0,55 
542 Nord-Aurdal 0,85 0,91 0,78 0,71 0,62 0,58 0,72 0,69 -0,03 0,85 0,91 0,78 0,71 0,62 0,58 0,72 0,69 -0,03 0,56 0,50 
543 Vestre Slidre 0,89 0,94 0,86 0,89 0,92 0,65 0,90 0,78 -0,11 0,89 0,94 0,86 0,88 0,92 0,65 0,90 0,78 -0,11 0,76 0,55 
544 Øystre Slidre 0,90 0,82 0,73 0,73 0,78 0,77 0,79 0,77 -0,02 0,92 0,84 0,77 0,77 0,78 0,78 0,81 0,79 -0,02 0,49 0,47 
545 Vang 0,76 0,69 0,81 0,83 0,78 0,65 0,78 0,72 -0,07 0,77 0,70 0,83 0,85 0,78 0,65 0,79 0,73 -0,07 0,51 0,46 
602 Drammen 0,99 1,00 1,00 0,97 1,00 0,97 1,00 0,98 -0,02 0,97 0,98 0,96 0,93 1,00 0,97 0,98 0,96 -0,02 0,76 0,75 
604 Kongsberg 0,96 0,95 0,83 0,81 0,84 0,84 0,86 0,86 -0,01 0,95 0,93 0,80 0,78 0,83 0,84 0,85 0,84 -0,01 0,63 0,63 
605 Ringerike 0,93 0,92 0,86 0,86 0,77 0,74 0,83 0,82 -0,01 0,92 0,91 0,84 0,84 0,77 0,74 0,82 0,81 -0,01 0,65 0,69 
612 Hole 0,94 0,93 0,85 0,86 0,63 0,65 0,76 0,77 0,01 0,93 0,92 0,83 0,84 0,63 0,65 0,76 0,76 0,01 0,58   
615 Flå 0,96 0,97 1,00   0,63 0,74 0,82     0,95 0,96 0,99   0,63 0,74 0,81     0,75   
616 Nes 0,87 0,87 0,67 0,71 1,00 1,00 0,87 0,88 0,01 0,85 0,86 0,65 0,69 1,00 1,00 0,86 0,87 0,01 0,43 0,42 
617 Gol 0,84 0,88 0,81 0,84 0,83 0,89 0,83 0,87 0,04 0,82 0,86 0,78 0,81 0,83 0,89 0,81 0,86 0,04   0,44 
618 Hemsedal 0,82 0,76 0,76 0,76 0,64 0,69 0,72 0,72 0,01 0,80 0,74 0,74 0,74 0,64 0,69 0,70 0,71 0,01 0,44 0,50 
619 Ål 0,80 0,76 0,63 0,58 0,69 0,77 0,69 0,71 0,01 0,80 0,76 0,63 0,57 0,69 0,77 0,69 0,70 0,01 0,51 0,44 
620 Hol 0,69 0,70 0,59 0,60 0,72 0,70 0,68 0,67 -0,01 0,69 0,70 0,59 0,60 0,72 0,70 0,67 0,67 -0,01 0,49 0,38 
621 Sigdal     0,85   0,57 0,63           0,89   0,57 0,63       0,54   
622 Krødsherad 0,78 0,80 0,84 0,76 0,76 0,72 0,79 0,75 -0,04 0,79 0,80 0,85 0,76 0,76 0,73 0,79 0,75 -0,04 0,62 0,52 
623 Modum 0,92 0,96 0,84 0,81 1,00 0,89 0,94 0,88 -0,06 0,91 0,94 0,82 0,78 1,00 0,88 0,92 0,87 -0,06 0,65 0,66 
624 Øvre Eiker 0,97 1,00 0,86 0,90 0,95 0,92 0,93 0,93 0,01 0,95 0,98 0,83 0,87 0,95 0,92 0,91 0,92 0,01 0,62 0,74 
625 Nedre Eiker 0,94 0,92 0,88 0,89 0,65 0,60 0,78 0,76 -0,02 0,92 0,90 0,85 0,86 0,64 0,60 0,76 0,75 -0,02 0,64   
626 Lier 0,94 0,89 0,89 0,88 0,75 0,73 0,84 0,81 -0,02 0,93 0,87 0,86 0,85 0,75 0,73 0,82 0,80 -0,02 0,67 0,70 
627 Røyken 1,00 0,90 0,93 0,94 0,94 0,86 0,95 0,89 -0,06 0,98 0,88 0,90 0,90 0,94 0,86 0,94 0,88 -0,06 0,71 0,68 
628 Hurum 0,92 1,00 0,86 0,87 0,73 0,62 0,81 0,78 -0,03 0,90 0,98 0,83 0,84 0,73 0,62 0,80 0,76 -0,03 0,61   
631 Flesberg 0,79 0,79 0,70 0,66 0,59 0,58 0,67 0,65 -0,02 0,79 0,79 0,71 0,66 0,59 0,58 0,67 0,65 -0,02 0,49 0,42 
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SAK NR. 41/2019

Søndre Land kommune 
 
 

 
 
 
HÅNDTERING AV VARSLINGSSAK 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 03.09.2019 Kjetil Solbrækken  Vedlegg er unntatt 

offentlighet, jf. off.loven 
§ 13, jf. forvalt.loven §13

 
Saksdokumenter:   

1. Henvendelse til kontrollutvalget (e-post av 11.06.2019 til 
kontrollutvalget v/leder) 

2. Varslingsrutiner – Søndre Land kommune 
 

Vedlegg 1 (UNNTATT OFF.) 
 
Vedlegg 2 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 12.06.2019 i f.m. behandling av 
henvendelse til kontrollutvalget med varsel om kritikkverdige forhold. Kontrollutvalget fattet slikt 
vedtak i saken (sak 32/2019): 
 

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget er kjent med at saken er meldt inn som en varslingssak som vil bli fulgt 
opp av kommunens varslingsgruppe og håndtert i tråd med kommunens rutiner for 
varsling om kritikkverdige forhold, jf. arbeidsmiljølovens kapittel 2A.  

 
3. Kontrollutvalget ber om en orientering om oppfølgingen og håndteringen av saken etter 

at saken er avsluttet i varslingsgruppa.  
 
Med bakgrunn i vedtakets pkt. 3 er rådmannen invitert til å orientere. 



 SØNDRE LAND KOMMUNE    Oppdatert   12. desember 2018 

Varsling       Revisjonsansvarlig  Personalsjef 

    

Varsling  

 

23. Varsling  

 
23.1 Hensikt 
Legge til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte. Sørge for at 
varslene blir håndtert på en tilfredsstillende måte. Alle må vite hvor de eventuelt kan rette 
opplysninger om kritikkverdige forhold, og varsler må også føle seg trygg på at opplysningene blir 
behandlet på en seriøs måte og at varsling ikke fører til gjengjeldelse jfr AML §2-5. 

Søndre Land kommune har som mål: 
 At kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp.  

 At personalpolitikken i Søndre Land kommune skal tilrettelegge for et trygt og åpent 
arbeidsmiljø. 

 At kritikkverdige forhold skal kunne tas opp og drøftes åpent.  

 Å signalisere at varsling er anerkjent som både lovlig og ønsket.  
 

23.2 Definisjon 

Kritikkverdige forhold kan være svikt i sikkerhetsrutiner, arbeidsforhold i strid med lover og forskrifter, 
gjentagende avviksmeldinger, forhold som kan medføre fare for liv og helse, mobbing og trakassering, 
maktmisbruk, uforsvarlig saksbehandling, brudd på taushetsplikt, diskriminering, korrupsjon eller 
andre økonomiske misligheter m.m.  
 
23.3 Hvordan varsle? 
Søndre Land kommune arbeider for et trygt og åpent arbeidsmiljø. Det oppfordres til at varsling av 
kritikkverdige forhold skal skje åpent.  
Det framgår av AML § 2-4 at arbeidstaker også kan varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige 
myndigheter.  
 
Anonyme varsler skal behandles på lik linje som de som er med navn. Det oppfordres til åpenhet rundt 
varsling.  
HVO og HTV har en plikt å melde fra hvis en får informasjon om kritikkverdige forhold. 
 
 
 
 
23.4 Varslingsgruppe 
Består av HTV, HVO og personalsjef. Personalsjef er leder i varslingsgruppa. Gruppa skal i tillegg stå til 
disposisjon for mer generelle henvendelser og dermed ha en rådgivende funksjon i forhold til om det 
er kritikkverdig eller ikke.  
Varslingsgruppa rapporterer direkte til rådmann. Årlig rapport inntas i Søndre Land kommunes 
årsmelding.  
 

 

 

 

 

 



 SØNDRE LAND KOMMUNE    Oppdatert   12. desember 2018

    

 Varsling     Revisjonsansvarlig   Personalsjef 

 

 

 

 

2 Varsling  
 

23.5 Beskrivelse 

Trinn Aktivitet Ansvarlig 

1 a) Varsel om kritikkverdige forhold bør leveres til 

varslingsgruppa ved personalsjef. Varsler via skjema. 

 

Alle 

 b) Varsel om kritikkverdige forhold kan leveres til andre 

offentlig myndigheter. 

Alle 

2 Behandle varselet i varslingsgruppa på en forsvarlig måte og 

involvere leder og andre ved behov. Leder for varslingsgruppa 

registrerer og arkivfører saken som meldes inn. 

 

Leder for 

varslingsgruppa 

3 Behandle varselet med berørte parter og finne frem til 

korrigerende tiltak. 

Saken må avgjøres uten ugrunnet opphold, med rett og til å 

uttale seg for den personen varslet gjelder. I alvorlige saker kan 

bevisforspillelsesfarer medføre at forholdet politianmeldes 

straks. 

Aktuell kommunalsjef blir informert. 

Varslingsgruppa 

4 Varslingsgruppe har ansvar for at saken blir tilstrekkelig 

opplyst. Dersom en finner at saken skal behandles videre, 

forelegges den rådmann til uttalelse. I saker som oversendes 

politisk nivå, foreslår det også hvilke tiltak som anses 

nødvendig, for eksempel politianmeldelse. 

Varslingsgruppa 

5 

 

I tilfeller varslet ikke innehar tilstrekkelig bevis, eller der 

varslingsgruppas egne undersøkelser ikke kan bekrefte varslet, 

skal saken slettes. 

Varslingsgruppa 

6 Gi tilbakemelding til varsleren om resultatet av behandlingen 

innen 14 dager 

Leder av 

varslingsgruppa 

 
23.6 Unntak 
Varsel på rådmann skal sendes til ordfører. 
Varsel på personalsjef sendes til kommunalsjef for stab og lokalsamfunn. 
Ved varsel på kommunalsjef skal rådmann informeres. 
 
 
 
Vedlegg: 
Skjema for intern varsling  
 
 
 
 
 



 SØNDRE LAND KOMMUNE    Oppdatert   12. desember 2018

    

 Varsling     Revisjonsansvarlig   Personalsjef 

 

 

 

 

3 Varsling  
 

 
INTERN VARSLING 
 
 

Jeg ønsker å varsle om følgende kritikkverdige forhold: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jeg mener følgende bør gjøres (dersom varsler ønsker å komme med forslag): 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dato: ___________       Varslet av: _____________________________________________   
 
 

INTERN OPPFØLGING 
 

Trinn Oppfølging av forholdet Dato 

1. Varsel mottatt av …………………………… 
 
 
 

 

2. Undersøkelser gjennomført 

  

  

  
 

 

3. Konklusjon 
 
 
 
 

 

4. Tilbakemelding gitt til varsler  

5. Nødvendig informasjon gitt til den eller de det er varslet om  

6. Tiltak  

7. Videre oppfølging planlagt  

8. Videre oppfølging gjennomført  
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SAK NR. 42/2019

Søndre Land kommune 
 
 

 
 
 
RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR BRUK AV SOSIALE 
MEDIER  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 03.09.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 
Saksdokumenter:   

1. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Søndre Land 
kommune 

 

Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 20.08.2019 (sak 37/19): 
 

Rådmannen inviteres til å orientere om kommunens retningslinjer og rutiner for bruk av 
sosiale medier i Søndre Land kommune. 

 
Med bakgrunn i vedtaket er rådmannen invitert til å orientere. 
 
 



Respekt: Når ansatte og folkevalgte opptrer i sammenhenger 

der vi kan oppfattes som representanter for kommunen, vil vi alltid 
forsøke å gi et så godt inntrykk av Søndre Land kommune som 
mulig. Vi skal behandle alle vi møter med respekt, enten de er 
innbyggere, brukere, besøkende, kolleger eller andre 
samarbeidspartnere. Det er spesielt viktig for oss å opptre med 
respekt og omsorg overfor de som står i et avhengighetsforhold til 
kommunen. 
Tillit: Kommunens ansatte og folkevalgte skal i alle 

sammenhenger opptre slik at tilliten til oss og vår forpliktelse til 
rettferdig likebehandling bevares. Vi skal heller ikke akseptere 
gaver, fordeler, rabatter eller liknende som kan skape tvil om at vi 
handler i tråd med dette idealet. Gaver av ubetydelig verdi som 
blomster, konfekt eller liknende fra fornøyde samarbeidspartnere 
eller brukere, og oppmerksomhetsgaver som utveksles i samsvar 
med vanlig skikk og bruk er i utgangspunktet akseptable. Når tvil 
oppstår, skal man rådføre seg med nærmeste leder. 
Ansatte og folkevalgte i Søndre Land kommune skal skille sine 
private interesser fra arbeidet de gjør. Ingen skal behøve å tvile på 
at vi har fokus på å utføre våre oppgaver på best mulige måte. 

Mot: Vår kultur og omgangsform skal være romslig og sjenerøs. 

Vi skal ha et godt klima for samarbeid, for å gi ros, og for å ta opp 
ting som bør endres. Vi må arbeide for å skape gode relasjoner. 
Det skal være aksept for å gjøre feil, og for å være åpen om feil som 
blir  gjort.  Åpenhet om feil og mangler gjør oss i stand til å lære, og 
bidrar til å utvikle oss slik at vi kan gi innbyggerne et best mulig 
tilbud. 
 
Etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret: 20.juni 2011 
 
Se div. reglement på Søndre Land kommunes Intranett. 
 
 

                                                                                                             

Etiske retningslinjer for                       
ansatte og folkevalgte i 
Søndre Land kommune. 

 

 
 

 

   Stolte sammen 
Respekt, Tillit, Mot 

 



Mål: Kommunens mål er at disse etiske retningslinjene skal 

fungere som et støttende verktøy i vår daglige virksomhet, og bidra 
til å utvikle etisk skjønn hos den enkelte medarbeider og folkevalgt, 
og i kommunen som helhet. Retningslinjene skal gi et klart bilde av 
våre sentrale verdier og de etiske forventninger vi har til oss selv 
som ansatte, politikere, og til våre samarbeidspartnere. 

 

Atferd: En ansatt eller folkevalgt skal, uansett tidspunkt,  

oppføre seg på en måte som ikke kan krenke menneskeverdet. 
 De skal opptre høflig, vennlig og imøtekommende. 
Vi har tillit til at ansatte og folkevalgte bruker sosiale medier på en 
respektfull måte som ikke bringer Søndre Land kommunes 
virksomhet, omdømme eller andre ansatte i miskreditt. 
 

Blikk for helheten: Helheten som skapes gjennom 

kommunens  virksomhet er viktig for oss. Ansatte og folkevalgte vil 
opptre med faglig integritet, og forsikre oss om at de vi møter får 
den behandling de har krav på. Søndre Land kommunes handlinger 
skal holde en høy etisk standard, noe som krever at vi også tar 
hensyn til miljøet og kommende generasjoner. Etikk skal vektlegges 
i alle deler av kommunens virksomhet, i daglig praksis så vel som 
ved valg av samarbeidspartnere, ved innkjøp og i forvaltningen av 
fellesskapets midler.  

 

Rettferdig likebehandling: Ingen skal som resultat av 

våre handlinger urettmessig favoriseres eller stilles i en ugunstig 
posisjon. Like tilfeller skal behandles likt, med mindre det er en 
saklig og relevant forskjell. Habilitet skal vurderes av ansatte og 
folkevalgte for å sikre tilliten til den offentlige forvaltning. 

 

Informasjon: Kommunen tar sin rolle som forvalter, 

myndighetsutøver og tjenesteyter alvorlig, og er seg bevisst at 
forutsetningen for å ha god kvalitet på vårt arbeid er at alle berørte 
parter har den informasjonen de behøver. Kommunen vil derfor 
sørge for å gi tydelig og riktig informasjon til de som ønsker det.  
Som tjenesteyter og myndighetsutøver skal vi ha et bevisst forhold 
til vår omgang med sensitiv informasjon. All sensitiv informasjon 
skal behandles med respekt, og aldri formidles til andre enn dem 
som har krav på den for å utføre sine oppgaver på en god måte. 
Om vi oppdager at sensitiv informasjon har kommet på avveie, skal 
vi straks gripe inn for å rette opp skaden. Taushetsplikten skal 
overholdes av ansatte og folkevalgte. 

Åpenhet: Offentlighet og en åpen diskusjon er en forutsetning 

for et velfungerende demokrati. Det skal derfor være åpenhet og 
innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med 
kommunens virksomhet og få innsikt i hvordan kommunen skjøtter 
sine oppgaver.  
Lederansvar: Ledere og folkevalgte i Søndre Land kommune 

har ansvaret for at ansatte er fortrolige med de etiske 
retningslinjene og vår tenkemåte, slik at de er godt rustet til å møte 
de etiske problemer som skulle dukke opp. Ledere og folkevalgte 
skal også følge opp innspill fra ansatte og omverdenen, og jevnlig 
revidere de etiske retningslinjene slik at de hele tiden reflekterer det 
vi mener er en god etisk praksis. 
Når vi er i tvil: Når vi er usikre på hva som er riktig å gjøre, vil 

vi rådføre oss med kollegaer eller nærmeste leder eller folkevalgt. 
Nye og vanskelige situasjoner kan oppstå uten forvarsel, og det er 
verken ønskelig eller mulig å ha regler som dekker alle 
eventualiteter. Vi vil heller oppmuntre våre medarbeidere og 
folkevalgte til å utvikle skjønn og ta selvstendig ansvar for at vi 
handler på en god måte. I tillegg til å be om råd, anbefaler vi alle å 
bruke Navigasjonshjulet fra Humanistisk Akademi til støtte i sitt 
daglige arbeid. 
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SAK NR. 43/2019
 

Søndre Land kommune 

    
  

 
 
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 03.09.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Forslag til godtgjøringsreglement 2020-2023 
 

Ikke vedlagt 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Budsjett for kontrollutvalget for 2020 (ansvar 70030, tjeneste 1100) fastsettes med en 
økonomisk ramme på kr. 1 200 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:  
 

 Konto                      Budsjett 
2020 

10500 Trekkpliktige godtgjørelser 0 
10801 Møtegodtgjørelse        53 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 0 
10990 Arbeidsgiveravgift              6 000 
11001 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur             6 000 
11151 Bevertning møter 3 000 
11500 Kursutgifter 32 000 
11501 Oppholdsutgifter kurs 0 
11953 Lisensavtaler og dataprogrammer 0 
12002 IKT, mediautstyr 0 
13709 Kjøp av tjenester fra private (sekretærtjenester) 240 000 
13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS 860 000 
14290 Momskompensasjon (utgift) 60 000 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 60 000 

 Totalt  1 200 000 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Spesielle regler om budsjettbehandlingen i kontrollutvalget: 

Bakgrunn for saken er særbestemmelser om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett, jf. § 18 i 
forskrift om kontrollutvalg:   

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret 
eller fylkestinget.”  

Med bakgrunn i lovverket utformes kontrollutvalgets vedtak som en innstilling til kommunestyret. 
Innstillingen kan behandles videre på følgende måter: 
 

1. Egen sak til kommunestyret der kommunestyret tar eksplisitt stilling til kontrollutvalgets 
budsjettramme forut for behandlingen av nytt budsjett for hele kommunen. 
 

2. Rådmannen innarbeider innstillingen i sitt forslag til samlet budsjett for kommunen som 
legges frem for formannskapet senere i høst. Kontrollutvalgets budsjettforslag blir da en del 
av formannskapets innstilling til kommunestyret. Informasjon om kontrollutvalgets forslag 
til egen budsjettramme skal videre legges ved formannskapets innstilling til 
kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg. God praksis tilsier at kommunestyret får 
kontrollutvalgets budsjett til særskilt behandling dersom formannskapet foreslår en lavere 
budsjettramme for kontrollutvalget enn kontrollutvalgets eget forslag. Bakgrunnen for dette 
er at en eventuell reduksjon av kontrollutvalgets budsjett, foretatt av rådmannen og/eller 
formannskapet (som begge er underlagt tilsyn av kontrollutvalget), skal bli 
realitetsbehandlet av kommunestyret.   

 
Budsjettforslag: 
Nedenfor følger budsjettforslag for neste år. For sammenligningens skyld er årets budsjett og 
regnskapstall fra de foregående årene tatt med i oppstillingen. 
 

 Konto                      BUDSJETT-
FORSLAG 

2020 

Budsjett 
2018 

Regnskap 
2018 

Regnskap 
2017 

10500 Trekkpliktige godtgjørelser 0 0 2 400 1 800
10801 Møtegodtgjørelse        53 000 50 000 47 016 40 259
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 0 4 000 0 0
10990 Arbeidsgiveravgift               6 000 6 000 5 238 4 458
11001 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur             6 000 9 000 4 265 6 700
11151 Bevertning møter 3 000 4 000 1 940 4 425
11500 Kursutgifter 32 000 20 000 6 157 7 377
11501 Oppholdsutgifter kurs 0 1 000 3 207 0
11953 Lisensavtaler og dataprogrammer 0 0 1 912 1 299
12002 IKT, mediautstyr 0 0 0 0
13709 Kjøp av tjenester fra private 

(sekretærtjenester + evt. andre)
240 000 232 000 297 894 281 520

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS 860 000 831 000 766 443 532 020
14290 Momskompensasjon (utgift) 60 000 58 000 75 149 87 774
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 60 000 - 58 000 - 75 149 - 87 774

 Totalt  1 200 000 1 157 000 1 136 473 879 859
 

Budsjettet samlet økt med ca 3,7 % sammenlignet med fjoråret.  
Pris på tjenester fra Innlandet Revisjon IKS er økt med ca. 3,4 %. 
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Kommentarer til budsjettpostene: 
 

 Møtegodtgjørelse:  
Forslag til nytt godtgjøringsreglement for perioden 2020-2023 er lagt til grunn for 
budsjetteringen:  
 Fast godtgjørelse: Utvalgsleder har 4 % av ordføres godtgjørelse, ca. 32 000. Det gis 

ikke ordinær møtegodtgøring i tillegg.  
 Møtegodtgjørelse for øvrige medlemmer er kr. 750 pr. møte.  
 Antall medlemmer er økt fra 3 til 5 i valgperioden 2020-2023 
 Ved beregning av møtegodtgjørelse er det tatt høyde for inntil 7 møter pr. år, dvs. 

kr. 21 000 på årsbasis (4 medlemmer * 750 kr. * 8 møter).  
 Budsjettposten avrundes til 53 000.  

 
 Tapt arb.fortjeneste:  

Regnskapsført utgift tidligere år er lagt til grunn for budsjetteringen.Vanskelig post å 
budsjettere pga. ny sammensetning av kontrollutvalg høsten 2019.  

 
 Arbeidsgiveravgift: 10,6 % av møtegodtgjørelse.  
 
 Aviser, tidskrifter mv.:  

Abonnement på fagtidsskriftet ”Kommunerevisoren”( 3* 350,-) og abonnement på 
Kommunal Rapport (for leder og nestleder). Totalt ca. kr. 7 000. 

 
 Bevertning:  

Enkel møteservering på hvert møte. Regnskapsført utgift tidligere år er lagt til grunn for 
budsjetteringen. 

 
 Kurs, opplæring: 

Det tas høyde for at utvalgets medlemmer kan delta på den årlige 
kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund. Ca. 7 500 pr. person 
(2-dagers konferanse med overnatting) 
 

 Kjøp av tjenster fra andre (sekretærtjenester):  
Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått en felles avtale om 
kjøp av skretærtjenester for perioden 2017-2020 (4 år) med opsjon ytterligere to år.   
Omfanget/antall timer til sekretærbistand er i stor grad knyttet opp til utvalgets aktivitet 
(antall møter, antall saker) og behov for saksbehandling. Budsjettert beløp er basert på en 
møteaktivitet på inntil 7 møter med liten grad av saksbehandling.  
 

 Kjøp av tjenster fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS):  
Kontrollutvalget er delegert myndighet fra kommunestyret til å inngå avtale om kjøp av 
tjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Fra selskapets side er det signalisert en prisøkning på 
selskapets tjenester med ca. 3,4 %, noe som er innarbeidet i kontrollutvalgets budsjett. 
Prisøkningen/økningen vil bli endelig besluttet i selskapets representantskap senere i høst.  
 
Budsjettposten siste to år: 
 Budsjett 2019: 831 000 (økning 3 %) 
 Budsjett 2020: 860 000 (økning ca. 3,4 %) 
 
Av samlet antall timer til kjøp av revisjonstjenester utgjør 240 timer øremerket til 
forvaltningsrevisjon. Dette utgjør ca. 260 000 kroner. Nærmere spesifikasjon av budsjettert 
tjenestekjøp på Innlandet Revisjon IKS ser slik ut: 
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 Tjeneste  Timer Timepris   Kroner 

  
 Regnskapsrevisjon  

       1  
 Revisjon av kommunens 
årsregnskap        400         995            398 000 

       2  Attestasjoner og revisjonsuttalelser       150         995            149 250 
       3          -           995                    -   
       4  Veiledning/bistand         20         995             19 900 

 SUM 1-4        570         995            567 150 

  

  Bestilte revisjonstjenester      
       5  Bestilte andre tjenester         -         1 088                    -   
       6  Forvaltningsrevisjon        240     1 088            261 120 
       7  Selskapskontroll         -         1 088                    -   

 SUM         240       1 088            261 120 

     

 Annet      

       8  
 Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre          30       1 088             32 640 

  
 SUM        840           860 910 

 
 

 Merverdiavgift: Merverdiavgift regnskapsføres både som en utgift og en inntekt og får 
derfor ingen virkning. Mva-pliktig tjeneste (kjøp av sekretærtjenester) er derfor budsjettert 
ekslusiv mva. Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS utløser ikke beregning av mva. 
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SAK NR. 44/2019

Søndre Land kommune 
 
 

 
 
 
OPPDRAGSAVTALE 2020 MED INNLANDET REVISJON 
IKS  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 03.09.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Forslag til oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet 
Revisjon IKS for 2020 

2. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Vedlegg 1 
 
Nei 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Oppdragsavtale for 2020 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020.  

 

 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
Kommunen inngår i et forpliktende samarbeid med 17 andre kommuner og Oppland Fylkeskommune 
om deltakelse i det interkommunale revisjonsselskapet Innlandet Revisjon IKS. Dette er regulert i en 
egen selskapsavtale, som bl.a. forplikter kommunene å kjøpe/bestille lovpålagte revisjonstjenester fra 
selskapet.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå nærmere avtale med Innlandet Revisjon IKS 
om kjøp av revisjonstjenester. Denne avtalen er kalt ”oppdragsavtale”, og det er etablert praksis med 
årlig gjennomgang og justering. I tillegg til å regulere innhold og omfang av revisjonstjenestene det 
enkelte år, fungerer avtalen også som budsjettgrunnlag for kontrollutvalgets utgifter til revisjon det 
enkelte år.  
 
Vedlagt følger forslag til oppdragsavtale for neste år. Forslag til vedtak i saken forutsetter at det er 
samsvar mellom avtalen og kontrollutvalgets forslag til eget budsjett for neste år når det gjelder det 
økonomiske omfanget av avtalen. 
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Kort om ny avtale – omfang og priser: 
 
Forslag til avtale for neste år er basert på tidligere avtale. Det er ikke foreslått endringer i innhold ut 
over justeringer av avtalen pkt. 3 om økonomi/betaling for tjenester. 
 
Nedenfor følger en kort oversikt fra oppdragsavtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester) og 
endring: 

 
 Totalt antall timer er uendret fra fjoråret (840 timer).  
 Økonomisk omfang av avtalen er økt fra kr. 832 500 i inneværende år til kr. 860 910 for neste 

år. Dette utgjør en prisøkning på ca 3,4 %. 
 Timepriser i selskapet er:  

 Regnskapsrevisjon: 995,- (økt fra 960). 
 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv.): Gjennomsnittspris kr. 1088,- (økt fra 

1050,-), timepris revisor kr. 995,- (økt fra 960,-) og oppdragsansvarlig revisor kr. 
1 180,- (økt fra 1140,-)  
 

Personvernerklæring følger vedlagt avtalen. Dette vedlegget var nytt i 2019. 
 

 
Generelt om oppdragsavtalen: 
 
Oppdragavtalen fungerer som et overordnet dokument i styringsdialogen mellom kontrollutvalget 
(oppdragsgiver/bestiller) og Innlandet Revisjon IKS (utfører), og skal bidra til å oppfylle kravet til 
kontrollutvalget om å føre tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
revisjonsarbeidet er i tråd med lover, regler, faglige standarder mv. (jf. forskrift om kontrollutvalg § 4 
og § 6). Oppdragsavtalen rulleres årlig.   
 
Kontrollutvalgets handlingsrom mht. økonomi: 
 
Det vises til avtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester), og oversikt over tjenester og priser. 
 

 Tjenester: Alle tjenester som er listet opp representerer lovpålagte oppgaver med unntak av 
følgende linjer:  
 Linje 4 – Veiledning og bistand (en del av arbeidet med regnskapsrevisjon) 
 Linje 5 – Bestilte andre tjenester 

 
 Timeforbruk - regnskapsrevisjon: Revisor avgjør dette. Med unntak av linje 4 (veiledning og 

bistand), har kontrollutvalget lite/ingen påvirkningskraft på omfanget av regnskapsrevisjon.   
 

 Timeforbruk – forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: Kontrollutvalget påvirker dette, og 
legger frem ønsket ramme for kommunestyret.  Større endringer i kontrollutvalgenes budsjetter 
på området vil påvirke selskapet mht. bemanning. Selskapet må m.a.o. tilpasse bemanningen 
etter etterspørselen/bestillingene. Kontrollutvalget på sin side forplikter seg til å jobbe aktivt 
for å oppfylle intensjonene i budsjettet/oppdragsavtalen når det gjelder kjøp av tjenester til 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 

 Timepris: Fastsettes av representantskapet i selskapet etter forslag fra styret. Kontrollutvalget 
har ingen direkte påvirkning på dette.  

 
Pga. monopolsituasjonen har kontrollutvalget i oppdragsavtalen krevd at selskapet gjennomfører en 
årlig sammenligning/”benchmarking” av revisjonskostnader med andre kommuner. Kontrollutvalget 
skal orienteres om resultatet fra prissammenligningen, jf. pkt. 1 i oppdragsavtalen.  
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1 GENERELT 
 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i Innlandet Revisjon 
IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til selvkost. Det 
skal årlig inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige leder jf. 
selskapsavtalen § 3.  

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.  
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål om at revisjonstjenestene skal 
være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi 
om å være kompetent og kundeorientert. De oppdragsansvarlige revisorene oppfyller 
kommunelovens krav til kompetanse og uavhengighet. Revisjonsteamene har 
tilfredsstillende kompetanse og er uavhengige. 
  
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. Regnskapsrevisjon følger de internasjonale 
revisjonsstandardene. Forvaltningsrevisjon følger standard for forvaltningsrevisjon, RSK 
001.Resultatene av revisjonsarbeidet rapporteres til kontrollutvalget i henhold til punkt 4. 
 
Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. 
  
Kontrollutvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av 
oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med 
kvalitet menes revisors kvalifikasjoner, utførelse av revisjonsarbeidet samt kommunikasjon 
mellom revisor og kontrollutvalget. 

 
 
2 KONTRAKTSPERIODEN  

 
Oppdragsavtalen inngås for perioden 01.01. – 31.12.20.  
 
Oppdragsavtalen for 2021 inngås høsten 2020. 
 
 

3 ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER 
 
Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og 
budsjett: 
 
Avtalen forutsetter følgende timesatser for 2020 med forbehold om godkjennelse i 
selskapets styre og representantskap: 
 Regnskapsrevisjon kr 995 
 Forvaltningsrevisjon, gjennomsnitt kr 1.088 

o Forvaltningsrevisjon revisor kr. 995 
o Forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig kr 1.180 

I oppdragsavtalen settes bestilte mindre undersøkelser, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll opp på bakgrunn av gjennomsnitt timepris, mens avregningene gjøres på 
grunnlag av benyttet kompetanse.  
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  Tjeneste  Timer Timepris Kroner  

  
  Regnskapsrevisjon  

       1  
 Revisjon av kommunens 
årsregnskap        400         995          398 000  

       2   Attestasjoner og revisjonsuttalelser       150         995          149 250  
       3           -           995                  -    
       4   Veiledning/bistand          20         995         19 900  

  SUM 1-4        570         995          567 150  

  

  Bestilte revisjonstjenester    
       5   Bestilte andre tjenester          -         1 088                  -    
       6   Forvaltningsrevisjon         240     1 088          261 120  
       7   Selskapskontroll          -         1 088                  -    

  SUM         240       1 088          261 120  

    

  Annet    

       8  
 Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre          30       1 088           32 640  

  
  SUM        840          860 910  

 
 
Kommentarer: 

 Tjenestene på linje 1-4 og 8 gjennomføres uten nærmere avtale. 
 Tjenestene på linje 5-7 utføres etter særskilt bestilling av kontrollutvalget. 
 Fakturering og betaling skjer i henhold til selskapsavtalen § 5.  
 Årsavregning sendes kommunen/fylkeskommunen med kopi til kontrollutvalget 

innen 31. januar påfølgende år.  
 Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid for «Revisjon av årsregnskapet» (1) og 

«Attestasjoner/revisjonsuttalelser» (2):    
o   «Revisjon av årsregnskapet»:  

Årsregnskapet med obligatoriske skjema og noter avlegges innen 22. 
februar i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter. Sammen 
med årsregnskapet skal det framlegges underbyggende dokumentasjon. Det 
skal fremlegges dokumentasjon som bekrefter; 
 kommunens balansetall og estimater,   
 avstemminger av kretsløp og sammenhenger i regnskapet  
 kontrolloppstillinger over innberettede og registrerte beløp  

Årsberetningen avlegges innen 31. mars i henhold til kommuneloven med 
tilhørende forskrifter.     

 
o    «Attestasjoner/revisjonsuttalelser» 

Tilstrekkelig dokumentasjon for attestasjoner og revisjonsuttalelser 
fremlegges for revisor minimum 14 dager før attestasjonsfristen.   
Det kreves dokumentert: 
 Vilkårene for tilskudd, herunder søknad og tilsagnsbrev 
 Regnskapsrapport som oppfyller kravene fra tilskuddsgiver og er 

avstemt mot regnskapssystemet 
 Forklaringer på beregninger, estimater m.m. 
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3 Dialog mellom revisjonen og kontrollutvalget 
  
 Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en 

betryggende sikkerhet for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
 Innenfor regnskapsrevisjonen skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget får en god 

forståelse av revisjonsmandatet, planlagte og gjennomførte revisjonshandlinger. 
 
 Innenfor bestilte revisjons tjenester skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget og 

revisjonen har like forventinger til tjenesten, herunder lik forståelse av formålet med, 
rammene for og forventa nytte av bestillingen. Forvaltningsrevisjonsprosjektene skal 
gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon med tilhørende 
veileder. Revisjonen skal informere om vesentlige endringer i premissene for bestillingene. 

 
 Kontrollutvalget utferdiger skriftlige bestillinger til bestilte revisjonstjenester. 
  
 
4 RAPPORTERING TIL KONTROLLUTVALGET 

 
4.1 Formålet med rapporteringen 
 
Revisjonens rapportering til kontrollutvalget skal sikre at kontrollutvalget får tilstrekkelig 
informasjon for å kunne påse at; 
 Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
 Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
 Det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon) 

 Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser 
i selskaper m.m. (selskapskontroll) 

 
4.2 Rapportering av revisjonsordningen 
 
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig rapportere at han/hun oppfyller kravet til 
uavhengighet. 
Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget at  
 Nytilsatte revisorer oppfyller kravet til vandel 
 Nye oppdragsansvarlige revisorer oppfyller kravet til utdanning og praksis 
 
4.3 Rapportering av regnskapsrevisjonen 
 
Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget en løpende orientering om 
revisjonsarbeidet som gir dem et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere at regnskapet blir 
revidert på en betryggende måte.  
 
Oppdragsansvarlig revisor for kommunens årsregnskap rapporterer sitt arbeid årlig til 
kontrollutvalget slik (minimumskrav): 
 Plan/overordna revisjonsstrategi (høst) 
 Statusrapport (vinter) 
 Årsavslutning (vår) 
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4.4 Rapportering av bestilte tjenester 
 
Formålet med rapportering av tilleggstjenester, forvaltningsrevisjonsprosjekter og 
selskapskontroller er å sikre at kontrollutvalget får levert de prosjektene som er bestilt i 
henhold til bestilling. Vesentlige forsinkelser skal rapporteres. 
 
Rapportering gjøres hovedsakelig muntlig etter behov i revisjonsprosessen og med skriftlig 
sluttrapportering med muntlig orientering. Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal 
gjennomføres og rapporteres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 

 
4.5 Økonomirapportering 
 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i 
tillegg til en årsrapport (31/12).  

 
 Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget 

senest en måned etter utløpet av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal 
begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.   

 
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere 
kontrollutvalget om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.  
 
 

6 ANDRE FORHOLD 
 
Kommunen skal vederlagsfritt stille hensiktsmessig kontorplass og utstyr til disposisjon 
samt gi tilgang til og fremskaffe forespurt dokumentasjon.  

  
Innlandet Revisjon IKS skal være medlem av NKRF og er derfor underlagt foreningsbasert 
kvalitetskontroll. Innlandet Revisjon IKS skal orientere kontrollutvalget om resultatene av 
kvalitetskontrollene.  
 
Kontrollutvalget og sekretær skal ta eventuell kritikk av revisor eller revisjonen opp med 
Innlandet Revisjon IKS. 
 
 

7 VEDLEGG TIL AVTALEN 
  
 Innlandet Revisjon IKS personvernerklæring følger som vedlegg til avtalen.  
 
 
 
 _________________ 2019 
 
 
 
__________________________________   ________________________________ 
        Bjørg Hagen 
Kontrollutvalgsleder      Daglig leder 
 
Søndre Land kommune     Innlandet Revisjon IKS 
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Vedlegg 

Personvernerklæring 
 

Personopplysninger 
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, 

personnummer, adresse, telefonnummer og lignende. 

Behandlingsansvarlig 
Daglig leder er på vegne av Innlandet Revisjon IKS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av 

personopplysninger. 

Hjemmelsgrunnlaget for Innlandet Revisjon IKS’ behandling av personopplysninger 
Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og EUs personvernforordning 

(GDPR). Vår virksomhet er også regulert av blant annet kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, 

kirkeloven, stiftelsesloven, revisorloven m.m. 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er personopplysningsloven GDPR artikkel 

6 punkt 1 bokstav c jf. kommuneloven § 78 og § 80 med tilhørende forskrifter, stiftelsesloven § 43 og § 44, 

hvitvaskingsloven og revisorloven samt GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, interesseavveining.  

Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS behandler personopplysninger i forbindelse med revisjon og attestasjon av 

eierkommunene og andre kunder som kirkelige fellesråd, sokneråd, interkommunale selskaper, stiftelser og 

fjellstyrer. Formålet med behandlingen er å sikre at vi leverer revisjonstjenester på en effektiv måte i 

henhold til regelverket.  

Personopplysninger som behandles 
I forbindelse med utførelse av revisjonstjenestene behandler vi personopplysninger slik som navn, 

personnummer, ansattavtaler, lønnsopplysninger, opplysninger om tjenester kommunen yter m.m. Hvilke 

personopplysninger vi samler inn og behandler avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å utføre 

forvaltningsrevisjon, revidere årsregnskapet eller attestasjon.  

Personopplysningene samles inn fra de vi reviderer, dvs. kommunene og øvrige kunder. 

Behandling og lagring av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS følger bestemmelsene i personopplysningsloven og legger vekt på å avgrense 

lagringen av personopplysninger. Vi arkiverer bare personopplysninger som er nødvendige for 

dokumentasjon av revisjonstjenesten eller attestasjonen. Personopplysningene blir lagret på revisjonens 

område på Oppland fylkeskommunes server og fagsystemet Descartes.  
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REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                 
Kontrollutvalget 03.09.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 
 
Saksdokumenter:   

 
1. Diverse artikler 

 
2. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
Vedlegg 1  
 
Muntlig orientering 
 
 

 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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