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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

 

Tirsdag 3. september 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1530. 

 

Som medlemmer møtte:  

Bjørg Horn (Sbl), leder  

Finn Øksne (Sp), nestleder 

Gerd Margot Michaelsen (Ap) 

 

Følgende hadde meldt forfall:  

Ingen 

 

Ellers møtte: 

Ordfører: Terje Odden (sakene 41 og 42). 

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Lokalsamfunn og stab Pål Rønningen og personalsjef 

Tonje Haugen Stenseth (begge møtte under sakene 41 og 42).  

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken, 

  

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. 38/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.08.2019 

 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.08.2019 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 39/2019 KOMMUNEBAROMETERET 2019 – SØNDRE LAND 

KOMMUNE 

 

Fra behandlingen: 

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte 

Kommunebarometeret for 2019. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget har merket seg at Søndre Land kommune er 

rangert som nr. 61 av landets kommuner, justert for 

inntektsnivå. 
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2. Følgende tema/områder tas med som innspill til arbeidet 

med og ny plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-

2023 (utarbeides første halvår 2020):    

 

• Grunnskole (161. plass): 

Grunnskole kommer generelt bra ut i 

kommunebarometeret, en betydelig forbedring fra 

fjoråret (256. plass). Følgende områder er derimot 

verdt å merke seg:  

 

➢ Frafall: Andelen elever fra kommunen som har 

fullført og bestått videregående i løpet av fem år, 

er på 64 prosent. Dette er en nedgang fra 2018 

der det lå på 66 %. Nasjonalt har andelen elever 

som har fullført videregående med bestått innen 

fem år, økt de siste årene. Snittet nasjonalt er nå 

på 75 prosent. 

 

• Barnevern (259.plass): 

Kontrollutvalget har merket seg at plasseringen er 

forbedret sammenlignet med 2018 der kommunen 

fikk en 313. plass. Etableringen av Gjøvik og Land 

barnevernstjeneste den 1. juni 2018 antas å ha hatt en 

positiv effekt.  

 

Kontrollutvalget har merket seg følgende nøkkeltall 

til senere oppfølging:  
 

➢ Tidlig innsats (netto utgifter til forebygging, 

helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innbygger 

0-5 år) viser en negativ utvikling. Her kommer 

kommunes på en 364. plass, en betydelig 

forverring fra fjoråret. 

 

Øvrige momenter vedr. barnevernet: 
 

➢ Kontrollutvalget har tidligere vedtatt å følge med 

på utviklingen i nye Gjøvik og Land 

barneverntjeneste, og at det vil bli søkt samarbeid 

med kontrollutvalget i Gjøvik kommune og 

Søndre Land kommune om dette.  

➢ Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til 

kommunens årsregnskap for 2018 at omtalen av 

barnevernet i kommunens årsmelding var 

mangelfull. Rådmannen ble oppfordret til å se 

nærmere på dette ved neste årsrapportering.  

 

• Helse: Psykisk helsearbeid (259. plass):  

Kommunen har 1,8 årsverk av psykiatriske 

sykepleiere, per 10 000 innbyggere. Gjennomsnitt for 

landet er 5,1. 
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• Vann, avløp og renovasjon: Vannlekkasje (334. 

plass): 

Andel vann som går tapt på grunn av lekkasjer er 

høyt – 45 %. Dette ligger over landsgjennomsnitt 

som er på 30 %. I hvilken grad har de høye 

investeringene i ledningsnettet de senere årene bidratt 

til reduksjon i lekkasjer?   

 

 

 

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

FOR 2016-2017 (RAPPORT FRA TEKNISK 

BEREGNINGSUTVALG) 
 

Fra behandlingen: 

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte 

hovedtrekkene i rapporten. 

 

Vedtak, enstemmig: 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 % 

 

 

 

 

SAK NR. 41/2019 HÅNDTERING AV VARSLINGSSAK  

 

Fra behandlingen: 

Møtet ble enstemmig lukket under behandlingen av saken, jf. 

kommunelovens § 31 nr. 2, jf. offentlighetsloven § 13 første ledd, jf 

forvaltningslovens § 13. 

 

Rådmannen, representert ved kommunalsjef Lokalsamfunn og stab 

Pål Rønningen og personalsjef Tonje H. Stenseth, orienterte og 

svarte på spørsmål omkring varslingsgruppas arbeid og vurderinger.  

Kontrollutvalget ble informert om rådmannens bruk av ekstern 

juridisk bistand i forbindelse med saken.   

 

Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar til orientering at varslingen ikke er 

vurdert å være et varsel om «kritikkverdige forhold», jf. 

arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Varselet er dermed ikke aktuelt 
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for kommunens varslingsgruppe å følge opp ved bruk av 

kommunens varslingsreglement.   

 

2. Kontrollutvalget vil påpeke at selv om varselet ikke er 

definert som et varsel etter arbeidsmiljølovens regler, vil 

kommunen som arbeidsgiver uansett ha et ansvar etter loven 

for at arbeidsmiljøet er «fullt forsvarlig», jf. 

arbeidsmiljølovens § 4-1 (1). Kontrollutvalget forutsetter at 

rådmannen følger opp saken med nødvendige undersøkelser 

og dialog med partene, slik at arbeidsmiljølovens krav til 

arbeidsmiljøet ivaretas. 

 

 

 

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

MEDIER  

 

Fra behandlingen: 

Rådmannen, representert ved kommunalsjef Lokalsamfunn og stab 

Pål Rønningen, orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Følgende retningslinjer i Søndre Land kommune ble omtalt i 

gjennomgangen: 

• Etiske retningslinjer. 

• Arbeidsgiverstrategien. 

• Kommunikasjonsstrategien, inkl. pressereglement og eget 

reglement for sosiale medier. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar til kommunens reglement for sosiale 

medier til orientering.  

 

2. Rådmannen oppfordres til å ta med reglementet i 

opplæringen av nyansatte og i folkevalgtopplæringen.  

 

 

 

SAK NR. 43/2019 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 

 

Fra behandlingen: 

Fremlagt forslag til budsjett for 2020 ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak, enstemmig: 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                      Beløp 

10500 Trekkpliktige godtgjørelser 0 

10801 Møtegodtgjørelse        53 000 

10802 Tapt arbeidsfortjeneste 0 

10990 Arbeidsgiveravgift               6 000 

11001 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur              6 000 



 5 

11151 Bevertning møter 3 000 

11500 Kursutgifter 32 000 

13709 Kjøp av tjenester fra private (sekretær)  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 

 

 

 

 

SAK NR. 44/2019 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS 

FOR 2020 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Oppdragsavtale for 2020 godkjennes under forutsetning av 

at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til 

budsjett for 2020. 

 

2. Kontrollutvalget har merket seg at det lovpålagte 

revisjonsmandatet er utvidet i ny kommunelov til også å 

omfatte forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen, jf. ny kommunelov § 24-9. Forslag 

til ny oppdragsavtale for 2020 tar hensyn til dette.   

 

 

 

SAK NR. 45/2019 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert: 

1. Diverse artikler 

2. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hov, 3. september 2019. 

 

 

 

Bjørg Horn 

leder 

 

 
 

RETT UTSKRIFT: 

Hov, 3. september 2019. 
 

 

Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 

Dato: MANDAG 7. OKTOBER 2019  

Tidspunkt: KL. 0900 

Aktuelle saker:  

• Revisjonsprosjekt - selskapsrevisjon: Horisont Miljøpark IKS (felles 

prosjekt i Gjøvikregionen – fem kontrollutvalg) 

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

• Egenevaluering – valgperioden 2016-2019 

• Planlegging av første møte i ny valgperiode 

 

Saker til senere oppfølging: 

• Kommunebarometeret 2019 – div. tema/innspill til overordnet anlayse 

(KU-sak 39/19) 

• 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 


