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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

 

Mandag 7. oktober 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1600. 

 

Som medlemmer møtte:  

Bjørg Horn (Sbl), leder  

Finn Øksne (Sp), nestleder 

Gerd Margot Michaelsen (Ap) 

 

Følgende hadde meldt forfall:  

Ingen 

 

Ellers møtte: 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein, forvaltningsrevisor Kari 

Robbestad, oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud og forvaltningsrevisor Birgitte Ulimoen 

Bue (alle møtte under sakene 47 og 48). Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sak 50). 

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. 46/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.09.2019 

 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 03.09.2019 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 47/2019 REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL: HORISONT 

MILJØPARK IKS  

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein, 

forvaltningsrevisor Kari Robbestad og forvaltningsrevisor Birgitte 

Ulimoen Bue presenterte revisjonsrapporten og svarte på spørsmål. 
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Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:  

 

1. Kommunestyret har merket seg revisjonsrapportens 

hovedkonklusjoner: 

 

a) Vedr. selvkostfond: 

Selvkostregnskapet er utarbeidet i henhold til 

departementets retningslinjer. Dagens praksis med 

selvkostfond for renovasjon, både i kommunene og i 

selskapet, er ikke i tråd med retningslinjene eller 

kommunenes eierstrategi.  

 

b) Vedr. skille mellom nærings- og husholdningsavfall: 

Selskapet har tilfredsstillende rutiner for regnskapsføring 

og fordeling av kostnader mellom nærings- og 

husholdningsavfall. Det skilles derimot ikke mellom de 

to områdene i selskapets balanseregnskap, noe som ikke 

er i henhold til avfallsforskriften.  

 

c) Vedr. kostnadsfordeling mellom kommunene:  

Gjeldende praksis, der kostnadene hovedsakelig fordeles 

mellom kommunene etter eierandel, kan forsvares sett 

opp mot retningslinjene.  

 

d) Vedr. effektiv drift:  

Horisont Miljøpark IKS viser til en rekke tiltak for å 

forbedre effektiviteten, men de har ikke satt mål for 

effektivitet eller forbedring i effektivitet.  

 

e) Vedr. kvalitet og beredskapen for tjenestene: 

Resultatet fra kundeundersøkelsen våren 2019 tilsier at 

selskapet har noe å hente når det gjelder kundetilfredshet, 

og da særlig knyttet til henting av avfallet.  

 

f) Vedr. etterlevelse av arbeidsmiljølov i datterselskapet 

Horisont Renovasjon AS mht. arbeidsavtaler og 

lønnsforhold: 

Gjennomgangen har ikke avdekket feil/mangler mht. 

arbeidsavtaler og lønnsforhold.  

 

g) Vedr. selskapets innføring av avgift på levering av 

trevirke: 

Det er anledning til å innføre gebyr for spesielle 

avfallsfraksjoner, herunder trevirke. Det er 

kommunestyret som skal fastsette avfallsgebyrer i 

henhold til avfallsforskriften. 

 

h) Vedr. selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva 

Bioenergi AS:   

Revisjonens undersøkelser gir ingen indikasjoner på at 

selskapet ikke oppnår konkurransedyktige priser for 

trevirke ved salg til Eidsiva Bioenergi AS. 
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i) Vedr. selskapet utbyttepolitikk: 

Representantskapet må årlig ta stilling til utbetaling av 

utbytte «etter forslag fra styret eller med styrets 

samtykke», jf. lov om interkommunale selskap § 29.  

 

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant 

(ordfører) og rådmannen følge opp at: 

 

a) Horisont og eierkommunene tar konsekvensen av at 

avgifter for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene 

regnes som avfallsgebyr. Kommunestyret skal fastsette 

gebyret.  
 

b) Renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen bør klargjøres, 

slik at det går fram at det er anledning til å pålegge avgift 

for levering av definerte avfallsfraksjoner  

c) Så lenge det er uttrykt fra eierne at selvkostfondet skal 

ligge i kommunene, bør fondet i Horisont avvikles.  

d) Det vurderes å skille på husholdning og næring i 

balansen i regnskapet til Horisont Miljøpark IKS. 

e) Selskapet følger opp kundeundersøkelsen 2019 med 

tiltak for bedre å kunne oppfylle sine forpliktelser 

overfor abonnentene. 

 

 

 

SAK NR. 48/2019 REVISJONSRAPPORT: HABILITET FOR POLITIKERE SOM 

OGSÅ ER ANSATTE I KOMMUNEN  

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Birgitte Ulimoen Bue 

presenterte rapporten og svarte på spørsmål. 

 

Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud supplerte presentasjonen. 

 

Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har 

merket seg at:  

 

• Revisjonens undersøkelser har ikke avdekket 

omstendigheter knyttet til næringsrådgivers befatning 

med saken om utbygging av klinikkområdet 

(kommunestyresak 28/19) som svekker tilliten til hans 

upartiskhet som politiker ved behandlingen av saken i 

kommunestyret.  

 

2. Med bakgrunn i saken vil kommunestyret understreke 

følgende:  

 

• Medlemmer av kollegiale organer har plikt til å vurdere 

sin egen habilitet, og de skal i god tid før møter melde 
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fra om forhold som har betydning for egen habilitet (jf. 

forvaltningslovens § 8). 

 

• Det er viktig å merke seg med bestemmelsen habilitet, at 

det er et spørsmål om de ytre forhold, og en vurdering av 

om disse generelt og objektivt sett er egnet til å svekke 

tilliten, uavhengig av hvor stor tillit man måtte ha til den 

aktuelle tjenestemanns personlige integritet. At den 

folkevalgte selv mener at han ikke lar seg påvirke, er 

derfor ikke avgjørende.  
 

3. Folkevalgtopplæringen bør styrkes når det gjelder opplæring 

i habilitetsreglene.  

 

 

 

SAK NR. 49/2019 TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS  

 

Vedtak, enstemmig: Tertialrapport 2/2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 

orientering. 

 

 

 

SAK NR. 50/2019 REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020  

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm 

Olafsen orienterte. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet 

revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 

2019 tas til orientering.  

 

2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet 

tas til orientering. 

 

 

 

SAK NR. 51/2019 EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGES 

VIRKSOMHET VALGPERIODEN 2015-2019 

 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Med bakgrunn i gjennomført egenevaluering av valgperioden 

2015-2019 har kontrollutvalget følgende innspill til drøfting i 

nytt kontrollutvalg/neste valgperiode: 

 

 

Kommunikasjon med ordfører og profilering overfor 

kommunestyret: 

• Holde kontakt med ordfører gjennom valgperioden.  

• Ta initiativ til å presentasjon og informasjon til 

kommunestyret om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og 
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ansvar. Følges opp i løpet av første året i ny valgperiode. 

Legge vekt på forholdet mellom kommunestyret og 

kontrollutvalget, kontrollutvalgets fullmakter og 

kommunestyrets mulighet til å bruke kontrollutvalget.  

• Aktiv oppfølging fra kontrollutvalgets leder ved 

behandling av saker fra kontrollutvalget i 

kommunestyret. 

 

Forvaltningsrevisjoner og kost-/nytte-vurderinger: 

• Kontrollutvalgets begrensede budsjett og kommunens 

økonomiske situasjon tilsier grundig vurdering av 

kost/nytte før bestilling av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ved eventuell lang 

leveringstid, eller utsettelser fra Innlandet Revisjon IKS 

side må nytteverdi vurderes på nytt, eventuelt 

bestillinger avlyses.  

 

Opplæring: 

• Kontrollutvalgets medlemmer oppfordres til å reise på 

den årlige Kontrollutvalgskonferansen (jan/feb hvert år). 

 

Diverse: 

• Tre medlemmer i kontrollutvalget er i valgperioden 

opplevd som sårbart. Det er positivt at antall 

medlemmer er økt til minimum fem i ny kommunelov, 

dvs. fra og med valgperioden 2019-2023.  
 

• Kontrollutvalgets budsjett utgjør i stor grad utgifter til 

Innlandet Revisjon IKS. Årlige prisøkninger i selskapet 

(vedtatt av selskapets representantskap) blir ikke fullt ut 

kompensert ved behandling av kontrollutvalgets budsjett 

i kommunestyret, til tross for at kommunen har stemt for 

prisøkningen i representantskapet.  

 

 

 

SAK NR. 52/2019 PLANLEGGING AV FØRSTE MØTE I NY VALGPERIODE 

 

Vedtak, enstemmig: Med bakgrunn i erfaringer fra inneværende valgperiode vil 

kontrollutvalget gi følgende innspill i forbindelse med 

planlegging og gjennomføring av første møte i ny valgperiode:   

 

• Første møte tilrettelegges som et informasjons- og 

opplæringsmøte der det overordnede målet er å 

etablere en god rolleforståelse, få god innsikt i ansvar 

og oppgaver og å stimulere til engasjement rundt 

oppgaven med kontroll av kommunen. 

 
 

• Kontrollutvalgets sekretariat lager et opplegg for 

første møte med vekt på:  

➢ Rammevilkår (kommuneloven og forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon).  
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➢ Roller, ansvar og oppgaver. 

➢ Samarbeid og kommunikasjon.  

➢ Praktisk utvalgsarbeid og erfaringer fra 

forrige valgperiode. 

➢ Administrative rutiner, informasjon om 

møtegodtgjørelse mv.  
 

• Ved skifte av utvalgsleder vurderes å invitere 

tidligere utvalgsleder til å orientere om sine 

erfaringer. 
 

• Alle får utdelt Kontrollutvalgsboken (veileder utgitt 

av departementet) 
 

• Varamedlemmer inviteres til første møte. 

 

• Møteplan for 2020 utarbeides i samråd med 

utvalgsleder og fastsettes på første møte i ny 

valgperiode. 

 

 

 

 

 
 

 

Hov, 7. oktober 2019. 

 

 

 

Bjørg Horn 

leder 

 

 
 

RETT UTSKRIFT: 

Hov, 7. oktober 2019. 
 

 

Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 
 

 

 

 

 

 

NESTE MØTE 
 

Dato: (avklares med nyvalgt kontrollutvalg) 

Tidspunkt:  

Aktuelle saker:  

• Kontrollutvalgets oppgaver, ansvar og rolle 

• Kontrollutvalgets sekretariat (veileder, inngått avtale mv)  

• Saksbehandlingsregler i kontrollutvalget 

• Kommunens godtgjøringsreglement 

• Møteplan 2020 

• Abonnementer 
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Andre møte i ny valgperiode: 

• Innlandet Revisjon IKS – presentasjon 

• Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 2020 

• Regnskapsrevisjon:  

➢ Presentasjon av fagområdet 

➢ Statusrapport for revisjon av 2019-regnskapet 

• Forvaltningsrevisjon:  

➢ Presentasjon av fagområdet 

➢ Orientering om igangsatte og tidligere revisjonsprosjekter 

• Igangsetting av arbeidet med overordnet analyse og ny plan for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 
Saker til senere oppfølging: 

• Kommunebarometeret 2019 – div. tema/innspill til overordnet analyse (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:   

(ingen) 

 

 

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 


