
Kontrollutvalget i Søndre Land kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 
 

Hov, 2. oktober 2020. 
J.nr./referanse: 11-20/SL/ks 

 

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE 
 

Bjørg Horn (SBL), leder 
Per Espen Eid (V), nestleder  
Lars Arnstein Grime (Sp)  
Kirsten Eva Male (Ap) 
Eva Røise (SV)  
 

 

 
 

Kopi til: 
- Ordfører og rådmann 
- Innlandet Revisjon IKS 

 
 
 

 
  

 
 

 

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

Dato:  Mandag 12. oktober 2020 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1530 
Sted:  Kommunestyresalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter. 
Vedlegg til sak 44/20 (sak: Tertialrapport 2. tertial 2020) ettersendes.   
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  

 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Kl. 0930 – sak 44/2020 (Tertialrapport 2. tertial 2020): Økonomisjef Terje Lindalen møter 
på vegne av rådmannen.  

• Kl. 1030 - sak 45/2020 (Prosjektplan barnevern): Innlandet Revisjon IKS ved Reidun 
Grefsrud orienterer.  

• Kl. 1230 – sakene 47-49/2020 (3 saker med innspill til plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll): Innlandet Revisjon IKS ved Kristian Lein og Ingvild Selfors orienterer. 

 
 
 
 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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KONTROLLUTVALGET I  
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I SØNDRE LAND RÅDHUS  
 

Mandag 12. oktober 2020 kl. 0900 

 
 
SAK NR. 42/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.08.2020 
 
SAK NR. 43/2020 TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS  
 
SAK NR. 44/2020 TERITALRAPPORT 2. TERITAL 2020 – SØNDRE LAND 

KOMMUNE  
 
SAK NR. 45/2020 PROSJEKTPLAN: GJØVIK OG LAND 

BARNEVERNTJENESTE 
 
SAK NR. 46/2020 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021 
 
SAK NR. 47/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-

2023: INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
 
SAK NR. 48/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 
 
SAK NR. 49/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-

2023: KOMMUNALT EIDE SELSKAPER 
 
 
 
 
 
 

 
Hov, 2. oktober 2020. 

For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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SAK NR. 42/2020 
 

Søndre Land kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.08.2020 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 12.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 31.08.2020 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 31.08.2020 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 
 
Mandag 31. august 2020 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1420. 
 
Som medlemmer møtte:  
Bjørg Horn (SBL), leder 
Per Espen Eid (V), nestleder  
Kirsten Eva Male (Ap) 
Eva Røise (SV) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Lars Arnstein Grime (Sp) 
 
Følgende varamedlem møtte:  
Erik Lund (SBL), første vara 
 
Ellers møtte: 
Ordfører: Anne Hagenborg (sakene 38 og 39). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 39). 
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. 37/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.06.2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.06.2020 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 38/2020 KOMMUNEBAROMETERET 2020 – SØNDRE LAND 

KOMMUNE 
 

Fra behandlingen: 
Kontrollutvalgets sekretariat ved Ole Kristian Rogndokken presenterte 
Kommunebarometeret 2020 (basert på kostratall fra 2019). 
Presentasjonen ble supplert med Fylkesmannens vurderinger av 
kommunen, jf. Kommunebildet for 2020.  
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Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at Søndre Land kommune 
er rangert som nr. 165 av landets kommuner, og at det er 
store variasjoner mellom de 12 sektorene som er rangert: 

 
 Sektor 

 
Kommunens 
plassering 

1 Grunnskole 283 
2 Pleie og omsorg 174 
3 Barnevern 214 
4 Barnehage 293 
5 Helse 85 
6 Sosialtjeneste 60 
7 Kultur 306 
8 Miljø 42 
9 Saksbehandling 114 
10 Vann, avløp og renovasjon 123 
11 Økonomi 211 
12 Kostnadsnivå 383 

 
2. Det presenterte tallmaterialet og diskusjonen i møtet tas med i 

kontrollutvalgets arbeid med å lage plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023. 

 
 
 
SAK NR. 39/2020 FORANALYSE: GJØVIK OG LAND BARNEVERNTJENESTE 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun 
Grefsrud presenterte foranalysen og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i foranalysen mener kontrollutvalget det er 
grunnlag for å gå videre med planleggingen av et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.  
 

2. Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for 
gjennomføring av en forvaltningsrevisjon av Gjøvik og Land 
barneverntjeneste.  
 

 
 
SAK NR. 40/2020 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 – 2023: 

FORELØPIGE PRIORITERINGER  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Saken følges opp i neste møte der revisjonen presenterer sine 
innspill innenfor eierskapskontroll, forvaltningsrevisjon i 
selskaper og interkommunale samarbeid, jf. kontrollutvalgets 
vedtak i sak 32/2020. Sekretær bes om å lage et utkast til plan 
basert på foreløpige prioriteringer. 
 

2. Neste møte fastsettes til mandag 12. oktober 2020.  
Møtet kommer i tillegg til fastsatt møteplan. 
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SAK NR. 41/2020 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Utdrag fra Kommunalnytt 6/2020 (utgitt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet)  
2. Kontrollutvalget kan kreve av kommunedirektøren stiller på møte 

(artikkel Kommunal Rapport 17/8-20) 
3. Sakslister siste kommunestyremøter: 

• Saksliste møte 20/4-20 
• Saksliste møte 11/5-20 
• Saksliste møte 15/6-20 

4. Diverse avisartikler 
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 

 
Hov, 31. august 2020. 
 
 
 
Bjørg Horn 
leder 
 

 
 

RETT UTSKRIFT: 
Hov, 31. august 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Møteplan for 2020: 
 

• Mandag 17.02.2020 kl. 0900 
• Mandag 09.03.2020 kl. 0900  
• Mandag 27.04.2020 kl. 0900 - avlyst  
• Mandag 25.05.2020 kl. 0900 
• Mandag 22.06.2020 kl. 0900 - ekstramøte  
• Mandag 31.08.2020 kl. 0900 – flyttet fra 14/9 
• Mandag 12.10.2020 kl. 0900 - ekstramøte 
• Mandag 02.11.2020 kl. 0900  
• Mandag 07.12.2020 kl. 0900  

 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
 
• Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll (KU-sak 32/20): 
- Eierskapskontroll 
- Forvaltningsrevisjon i selskaper 
- Forvaltningsrevisjon av 

interkommunale samarbeid 
• Prosjektplan forvaltningsrevisjon: Gjøvik- 

og Land barneverntjeneste  
(KU-sak 39/20, samarbeid mellom 
kontrollutvalgene i deltakerkommunene) 
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SAK NR. 43/2020 
 

Søndre Land kommune  
 
 
 
 
 

TERTIALRAPPORT 2/2020 FRA INNLANDET REVISJON 
IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 12.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Tertialrapport 2/2020 fra Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Ja 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Tertialrapport 2/2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS der det er avtalt 
tertialvis rapportering til kontrollutvalget m.h.t. økonomi:  
 

  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 utløp 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.  
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Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av den 
vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett og bevisstgjøre kontrollutvalget på evt. ledige midler til 
gjennomføring/bestilling av forvaltningsrevisjon.  
 
Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering.  
 
Rapporten kan oppsummeres slik: 
 

• Regnskapsrevisjon: Prognose 31/12 = budsjett (570 timer). 
 

• Forvaltningsrevisjon: Prognose pr. 31/12 viser at det ligger an til forbruk på totalt 71 timer 
mot budsjettert 166 timer.  
 

• Møter: Prognose 31/12 = budsjett (30 timer). 
 
• Samlet ligger det an til mindreforbruk (besparelse) på 95 timer, dvs. omkring 100 000 

kroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Innlandet Revisjon IKS                                             
 

 
Hovedkontor: 
Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 28 90 80             
 

Kontor Gjøvik: 
Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
Tlf. 61 28 90 80             
  

Kontor Otta: 
Ola Dahlsgate 3 A 
2670 Otta   
Tlf. 61 28 90 80             
 

Firma: 
E-post: postmottak@irev.no 
www.irev.no 
Postboks 153 
2626 Lillehammer 
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto.      1604 11 46927 

Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61289080             
E-post: postmottak@irev.no 
 

Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
   

Ola Dalgsgate 3 
2670 Otta   

www.irev.no 
Postboks 988 
2626 Lillehammer 
Reg. nr.   987769386MVA  
Bank kto.      16041146927 

 
 

 
Lillehammer, 23.09.2020 
J.nr./Referanse: 2020-979 BH 

 
Til Kontrollutvalget i Søndre Land kommune 
v/sekretariatet 
 
 
Tertialrapport 2/2020 
 
Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på 
samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle 
vesentlige avvik mellom budsjett og prognose. 
  

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 31.08.2020. 
 
  OPPDRAGS   FORBRUK   Prognose    

  AVTALE           

  Timer Pris Timer Pris Timer Pris 

REGNSKAPSREVISJON       
Revisjon av årsregnskapet 400 995 221 995   
Attestasjoner og revisjonsuttalelser 150 995 93 995   
Veiledning og bistand 20 995 0 995   
SUM REGNSKAPSREVISJON 570 995 314 995 570 995 

       
BESTILTE TJENESTER       
Bestilte mindre undersøkelser 0 1088 0    
Forvaltningsrevisjon  166 1088 37 1153 71 1164 

Selskapskontroll 0 1088 0    
SUM BESTILTE TJENESTER 166 1088 37 1153 71 1164 

       
Møter i KU og KST 30 1088 21 1088 30 1088 

       
SUM TIMER 766   372   671   

 
 
Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon 

Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose ifølge oppdragsavtalen og 
medgåtte ressurser per 2. tertial 2020. Vi antar at tidsbruken samlet for året vil holde seg innenfor 
rammene i oppdragsavtalen.  
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Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 
 Forbruk hittil i år Prognose 2020  

Prosjekt Timer Kroner Pris Timer  Kroner Pris Kommentarer 

10440  
Felles barneverntjeneste 

15 17895 1180 25 29497 1180 Foranalyse er lagt fram for 
kontrollutvalget i august. 
Prosjektplan legges fram i 
oktober. 
 

10446 Innspill plan 
eierskapskontroll 

2 2124 1180 10 11800 1180 Notat legges fram for 
kontrollutvalget i oktober 

10447 Innspill plan FR i selskaper 2 2124 1180 15 17700 1180 Notat legges fram for 
kontrollutvalget i oktober 

10448 Innspill FR 
Interkommunalt samarbeid 

18 20478 1125 21 23344 1125 Notat legges fram for 
kontrollutvalget i oktober 

3447  
Søndre Land kommune totalt 

37 42621 1153 71 82341 1164  

Oppdragsavtale bestilte tjenester 
166 180608 1088  

 
Med hilsen 
 
 
 
 
Bjørg Hagen 
Daglig leder 

irbjha
Signatur
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SAK NR. 44/2020 
 

Søndre Land kommune  
       
   

 
 
 
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SØNDRE LAND 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 12.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   
1. Tertialrapport 2020 – 2. tertial  

 
 

Vedlegg 1 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Tertialrapport 2. tertial 2020 for Søndre Land kommune tas til orientering.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Tertialrapporten er rådmannens tilbakemelding til politikerne/kommunestyret om måloppnåelse så 
langt i år, den økonomiske situasjonen og hva som er utført av investeringsprosjekter.   
 
Kontrollutvalget har ingen formell rolle i kommunens behandling av tertialrapporten, og saken 
legges derfor kun frem som en orienteringssak. Rapporten er et fint hjelpemiddel for utvalget til å 
holde seg løpende oppdatert om kommunens drift og økonomiske situasjon.  
 
Tertialrapporten behandles i formannskapet den 14.20.2020 og i kommunestyret den 26.10.2020.  
 
Rådmannen/administrasjonen er invitert til å presentere tertialrapporten i møtet. 
 



1 
 

 
SAK NR. 45/2020 
 

Søndre Land kommune  
 

 
 
 
 
PROSJEKTPLAN: GJØVIK OG LAND 
BARNEVERNTJENESTE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 12.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Prosjektplan: Gjøvik og Land barneverntjeneste (utarbeidet av 
Innlandet Revisjon IKS) 

2. Samarbeidsavtale Gjøvik-Land barnevern 
3. Informasjonsskriv om behandlingen av barnevernssaker – nye 

avgjørelser fra Høyesterett (brev av 10.06.2020) 

 
Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Prosjektplanen godkjennes med følgende problemstillinger:  
 

a) Hvordan er utviklingen i saksmengde og ressursbruk før og etter sammenslåingen til 
Gjøvik og Land barneverntjeneste?  

b) Hva er utfordringene når det gjelder kapasitet og kompetanse innenfor de ulike 
saksområdene og hvilke konsekvenser har utfordringene for tjenestene?  

c) Er det etablert et tilfredsstillende samarbeid mellom vertskommunen og 
samarbeidskommunene?  

d) I hvilken grad har Gjøvik kommune iverksatt en systematisk internkontroll som sikrer 
at barnevernstjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i 
samsvar med lovbestemte krav?  

 
2. Forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomføres innen november 2021 innenfor en 

tidsramme på 500 timer.  
 
3. Det foreslås følgende kostnadsfordeling:  

• Kontrollutvalget i Gjøvik kommune (50 %) 
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• Kontrollutvalget i Nordre Land kommune (25 %) 
• Kontrollutvalget i Søndre Land kommune (25 %) 

 
4. Bestillingen forutsetter at kontrollutvalgene i alle tre deltakerkommunene er 

oppdragsgivere.   
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Planleggingen av et revisjonsprosjekt på området er et samarbeidsprosjekt mellom kontrollutvalgene i 
de tre deltakerkommunene; Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land.  
 
Foranalyse: 
Foranalyse ble utført av Innlandet Revisjon IKS våren 2020 og ble behandlet i følgende møter i 
kontrollutvalgene:   

• Nordre Land sak 24/20, den 11.6.2020  
• Gjøvik sak 46/20, den 25.8.2020  
• Søndre Land sak 39/20, den 31.8.2020  

 
Alle de tre kontrollutvalgene fattet følgende like vedtak i behandlingen av foranalysene:  
 

1. Med bakgrunn i foranalysen mener kontrollutvalget det er grunnlag for å gå videre med 
planleggingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.  

 
2. Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for gjennomføring av en 

forvaltningsrevisjon av Gjøvik og Land barneverntjeneste.  
 
Kontrollutvalget i Gjøvik kommune vedtok en tilføyelse i punkt 2:  
 

Det bes om endring/supplering av problemstilling nr. 2 slik at den også omfatter 
kartlegging/sammenligning av saksmengde og budsjett før og etter sammenslåingen til 
Gjøvik og Land barneverntjeneste. 

 
Prosjektplan: 
Forslag til prosjektplan er utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS og oversendt kontrollutvalgene til 
behandling.  
 
Forslaget synes å svare opp det kontrollutvalgene har vært opptatt av å få belyst i en 
forvaltningsrevisjon og det foreslås derfor at prosjektplanen godkjennes. 
 
Kontrollutvalget i Gjøvik kommune behandlet prosjektplanen i sitt møte den 28.09.2020. 
Kontrollutvalget i Nordre Land kommune behandler saken i sitt møte den 19.10.2020. 
 
Kontrollutvalget i Gjøvik fikk forkant av behandlingen av saken den 28.09.2020 en presentasjon av 
Gjøvik og Land barneverntjeneste ved barnevernsjef Are Andersen. Det ble etter dette avtalt å avvente 
gjennomføringen av revisjonsprosjektet noe i forhold til det som var foreslått i prosjektplanen (se 
vedtakspunkt 2). Kontrollutvalget i Gjøvik fattet slikt vedtak i saken:  
 

1. Prosjektplanen godkjennes med følgende problemstillinger:  
 

e) Hvordan er utviklingen i saksmengde og ressursbruk før og etter 
sammenslåingen til Gjøvik og Land barneverntjeneste?  
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f) Hva er utfordringene når det gjelder kapasitet og kompetanse innenfor de 
ulike saksområdene og hvilke konsekvenser har utfordringene for tjenestene?  

g) Er det etablert et tilfredsstillende samarbeid mellom vertskommunen og 
samarbeidskommunene?  

h) I hvilken grad har Gjøvik kommune iverksatt en systematisk internkontroll 
som sikrer at barnevernstjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres 
og vedlikeholdes i samsvar med lovbestemte krav?  

 
2. Forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomføres innen november 2021 innenfor en 

tidsramme på 500 timer.  
 
3. Det foreslås følgende kostnadsfordeling:  

• Kontrollutvalget i Gjøvik kommune (50 %) 
• Kontrollutvalget i Nordre Land kommune (25 %) 
• Kontrollutvalget i Søndre Land kommune (25 %) 

 
4. Bestillingen forutsetter at kontrollutvalgene i alle tre deltakerkommunene er 

oppdragsgivere.   
 

 
 



       

 

 

PROSJEKTPLAN 
 

 

 

 

 

GJØVIK OG LAND 
BARNEVERN-
TJENESTE 

 

         UTARBEIDET FOR 
KONTROLLUTVALGENE I 
KOMMUNENE GJØVIK, 
SØNDRE LAND OG 
NORDRE LAND 

 
 

 

 

 

INNLANDET REVISJON IKS 

 

 

16. september 2020 

2020-949 RG/IAG 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 KONTROLLUTVALGENES BESTILLING 
 

Innlandet Revisjon IKS har utarbeidet en foranalyse om Gjøvik og Land barneverntjeneste på oppdrag fra 

kontrollutvalgene i Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land. Foranalysen ble behandlet i følgende møter: 

 

KU Nordre Land  sak 24/20, den 11.6.2020 

KU Gjøvik  sak 46/20, den 25.8.2020 

KU Søndre Land  sak 39/20, den 31.8.2020 

 

Kontrollutvalgene fattet følgende like vedtak i behandlingen av foranalysene: 

 

1. Med bakgrunn i foranalysen mener kontrollutvalget det er grunnlag for å gå videre med planleggingen 
av et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.  
 

2. Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for gjennomføring av en forvaltningsrevisjon av 
Gjøvik og Land barneverntjeneste.  

 
Kontrollutvalget i Gjøvik kommune vedtok en tilføyelse i punkt 2: 

 
Det bes om endring/supplering av problemstilling nr. 2 slik at den også omfatter 
kartlegging/sammenligning av saksmengde og budsjett før og etter sammenslåingen til Gjøvik og Land 
barneverntjeneste.  

  

1.2 BAKGRUNN FOR TEMAET 
 

Bakgrunnen for kontrollutvalgenes bestilling av foranalysen var et ønske om å følge opp utviklingen i det 

nyetablerte Gjøvik og Land barneverntjeneste, som ble etablert 1.6.2018. Tjenesten ble organisert som et 

vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 281, med Gjøvik kommune som vertskommune. Begrunnelsen 

for opprettelsen var blant annet at en større enhet ville kunne knytte til seg faggrupper med ulik kompetanse for 

å imøtekomme framtidige krav og forventninger. Samarbeidet er formalisert i en samarbeidsavtale.  Gjøvik og 

Land barneverntjeneste har vært i drift i 2 år. Gjøvik kommunes rapportering for 2019 viser at 

barnevernstjenesten har betydelige utfordringer knyttet til kapasiteten. Det rapporteres også at det har vært en 

sterk økning i meldinger og ressurskrevende saker. I forbindelse med utredningen forut for etableringen av Gjøvik 

og Land barnevern ble det gjennomført en ROS-analyse der det ble identifisert og vurdert en rekke risikoområder. 

Flere områder ble vurdert med høy risiko, blant annet forhold som hadde med ledelse, bemanning, rutiner og 

internkontroll å gjøre.  

 

                                                           

 
1 Vertskommunesamarbeider er nå regulert i kap. 20 i ny kommunelov. 
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2 FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG FORVENTET NYTTE 
 

Formålet med revisjonen er todelt.  For det første er det et formål å kartlegge status samt utviklingen i ressursbruk 

og saksmengde før og etter etableringen av Gjøvik og Land barneverntjeneste. For det andre er formålet med 

revisjonen å undersøke i hvilken grad barnevernet har lyktes i å etablere en tjeneste som oppfyller 

samarbeidsavtalens krav til tjenesten, herunder å sikre at kommunene har forsvarlige tjenester i henhold til lov 

og forskrift. I dette ligger det også å undersøke om det er etablert et tilfredsstillende samarbeid mellom 

barnevernstjenesten og det øvrige tjenestetilbudet i kommunene som skal ivareta barn og unge. Revisjonen vil 

fokusere på om det er etablert systemer og rutiner som sikrer et forsvarlig tjenestetilbud, og vil ikke gå inn i den 

konkrete saksbehandlingen. 

 

Vi har formulert følgende problemstillinger2: 

 

1. Hvordan er utviklingen i saksmengde og ressursbruk før og etter sammenslåingen til Gjøvik og Land 

barneverntjeneste? 

2. Hva er utfordringene når det gjelder kapasitet og kompetanse innenfor de ulike saksområdene og 

hvilke konsekvenser har utfordringene for tjenestene? 

3. Er det etablert et tilfredsstillende samarbeid mellom vertskommunen og samarbeidskommunene? 

a. På overordnet nivå. 

b. På tjenestenivå (det vil si mellom barnevernet og f.eks PPT, NAV, barnehage, skole, psykisk 

helse osv. i deltakerkommunene). 

4. I hvilken grad har Gjøvik kommune iverksatt en systematisk internkontroll som sikrer at 

barnevernstjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

lovbestemte krav? 

                          Aktuelle underproblemstillinger for å belyse problemstilling 4 kan være: 

a. I hvilken grad er ROS-analysen fra utredningen om Gjøvik og Land barneverntjeneste fulgt 

opp etter etableringen av Gjøvik og Land barneverntjeneste, og har tiltakene virket 

risikoreduserende? 

b. Er det etablert en organisering i barnevernet med klar ansvars-/myndighetsstruktur, ledelse 

mv. 

c. Har barnevernet etablert felles retningslinjer og rutiner for arbeidet sitt? 

d. Sikrer barnevernet at ansatte får nødvendig opplæring? 

e. Er det etablert tiltak som sikrer kvaliteten på arbeidet, f.eks. lederoppfølging, 

kvalitetskontroll mv? 

f. Har kommunedirektøren tilstrekkelig overordnet kontroll med barnevernet? 

 

De to første problemstillingene er tenkt som en kartlegging av status og utvikling i barnevernstjenesten før og 

etter etableringen av en felles barnevernstjeneste. Problemstilling 3 og 4 retter fokus mot styring, samarbeid og 

internkontroll.  

 

Det vil kunne oppstå behov for å endre formuleringer av problemstillinger underveis i prosjektet. Ved endringer 

i selve innholdet i prosjektet vil disse bli diskutert med kontrollutvalget/sekretariatet. 

                                                           

 
2 Problemstilling 1 og 2 er litt endret fra foranalysen. Problemstilling 1 fanger opp tilføyelsen i vedtaket fra kontrollutvalget i Gjøvik. 
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3 REVISJONSKRITERIER 
 

Revisjonskriterier utgjør en objektiv målestokk for revisors vurderinger av den reviderte virksomheten og  skal 

utledes fra autoritative eller anerkjente kilder. Dette kan være lovbestemmelser, forskrifter, kommunale 

retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv., som sier noe om hvordan virksomheten skal eller bør 

drives. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med kravene som gjelder innenfor den 

aktuelle tidsperioden. 

 

Det vil ikke bli utledet revisjonskriterier for de to første problemstillingene, da disse er utformet for å kartlegge 

status og utvikling i barnevernstjenestens saksmengde og ressursbruk.  

 

For problemstilling 3 vil følgende kilder til revisjonskriterier være sentrale: 

- Gjøvik og Land barnevern – Samarbeidsavtale (2018) 

- Barnevernloven, særlig § 3-2 om samarbeid 

 

For problemstilling 4 vil følgende kilder til revisjonskriterier være aktuelle: 

- Barnevernloven, særlig kapittel 2 om ansvarsdeling og administrasjon  

- Forskrift om internkontroll etter barnevernloven (gjelder til 1.1.2021) 

- Kommunelovens bestemmelser om internkontroll.  

- «Orden i eget hus» - Kommunedirektørens internkontroll, praktisk veileder utarbeidet av KS (2020) 

 

I kommuneloven er det i § 25-1 en ny bestemmelse om internkontroll. Bestemmelsen er ikke trådt i kraft ennå. 

Fram til § 25-1 trår i kraft gjelder overgangsbestemmelsen i § 31-3 pkt a) der det står at «Kommunedirektøren 

skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.» Det er vedtatt at særlovgivningens 

internkontrollbestemmelser for kommuneplikter skal oppheves og erstattes av den nye bestemmelsen om 

internkontroll i kommuneloven. Lovendringene ble behandlet i Stortinget i juni 2020 og sanksjonert i statsråd 19. 

juni 2020. § 2-1, 2. ledd i barnevernloven endres som følge av dette. Kommunal – og 

moderniseringsdepartementet tar sikte på felles ikrafttredelse av lovendringene om internkontroll 1. januar 

2021. Fram til 1.1.2021 gjelder internkontrollbestemmelsene i barnevernloven med forskrift.  

 

Siden vår revisjon vil strekke seg inn i 2021 vil vi kunne forvente at kommunen ved årsskiftet har forberedt og 

iverksatt en internkontroll basert på de nye bestemmelsene.  

 

I praksis vil internkontroll inneholde flere elementer enn hva som er angitt i lov. KS har i april 2020 ferdigstilt en 

veileder som er ment som praktisk støtte for kommunene i arbeidet med internkontroll. Veilederen er utformet 

i tråd med endringer i lovgivningen om internkontroll. KS legger til grunn i sin veileder at hva som er god og 

hensiktsmessig internkontroll er uavhengig av om krav om internkontroll er gitt i kommuneloven eller særlov.3 

Revisjonen vurderer at veilederen ved siden av lov og forskriftskrav kan benyttes som kilde for revisjonskriterier.  

 

Kilder for revisjonskriterier vil diskuteres med kommunedirektøren på oppstartmøte. Revisjonskriteriene vil 

utledes nærmere i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet.  

                                                           

 
3 «Orden i eget hus» - Kommunedirektørens internkontroll, Praktisk veileder. KS (2020) s.14  
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4 METODE OG GJENNOMFØRING 
 

4.1 KVALITETSSIKRING 
 

Prosjektet vil bli gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, som er gjeldende som god 

kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges Kommunerevisorforening. Innlandet Revisjon IKS har et 

kvalitetssikringssystem som bygger på denne standarden. 

 

4.2 VALG AV METODE 
 

Vi vil benytte en kombinasjon av intervju og dokumentanalyse som metode for datainnsamling.  

 

Vi vil gå igjennom kommunale styringsdokumenter, barnevernstjenestens egen rapportering, regnskapsdata, 

ROS-analysen, tiltaks - og prosjektplaner, interne rutiner og retningslinjer mv. Videre vil vi intervjue 

barnevernsleder, medlemmene av Samarbeidsrådet (det vil si kommunedirektørene i samarbeidskommunene), 

ansatte i barnevernstjenesten og representanter fra øvrige tjenestetilbud til barn og familier i 

deltakerkommunene som samarbeider med barnevernstjenesten.   

 

For den første problemstillingen vil statistikk og regnskapsdata utgjøre det primære datagrunnlaget. Vi planlegger 

å se på data fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Avtalen om felles barnevernstjeneste trådte i kraft 1. juni 2018. Det 

anses derfor som naturlig å se på hva status var året før etableringen. 2017 var imidlertid et spesielt år for Land 

barneverntjeneste med tilsyn fra Fylkesmannen. I 2018 var felles barnevernstjeneste i drift i 7 måneder, og starten 

av året kan ha vært preget av forberedelser til sammenslåingen. 2019 er eneste hele år med felles 

barnevernstjeneste i skrivende stund. 2020 er også et spesielt år med tanke på Covid-19. Flere av de ansatte i 

barnevernstjenesten har hatt hjemmekontor og situasjonen med stengte skoler og barnehager kan ha hatt 

betydning for saksmengde og ressursbruk. Revisjonen er innforstått med at data fra disse årene sannsynligvis vil 

være preget av det ovennevnte.  

 

For å besvare de neste tre problemstillingene vil vi benytte data innhentet gjennom intervjuer i tillegg til 

dokumentanalyse for å belyse hvilke utfordringer som finnes og hvordan internkontrollen fungerer i praksis. For 

problemstilling 4 anses blant annet ROS-analysene som ble utført i utredningen av samarbeidet som et naturlig 

utgangspunkt.  

 

4.3 GJENNOMFØRING OG RESSURSBRUK 
 

Ressursbruken til et eventuelt prosjekt er blant annet avhengig av følgende forhold: 

 

 Antall problemstillinger som ønskes undersøkt 

 Hvor omfattende datagrunnlag det er nødvendig å samle inn for å vurdere kommunens praksis opp mot 

revisjonskriteriene 

 Hvilke metoder som benyttes for å framskaffe datagrunnlaget 

 Hvor kompliserte og krevende vurderinger som må foretas  



Prosjektplan Gjøvik og Land barneverntjeneste 

         7 

 Hvor godt dokumentert og tilgjengelige data fra kommunens systemer er 

 

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

ressursbruken til 500 timer (eksklusive arbeidet med foranalysen). Kontrollutvalgene må avtale hvordan 

ressursbruken skal fordeles på kommunene. 

 

Det er vanskelig å anslå ressursbruken helt nøyaktig på forhånd fordi vi ikke har detaljkunnskap om kommunens 

systemer og hvor arbeidskrevende det blir å innhente nødvendige data. Ressursbruken kan derfor bli både litt 

høyere eller litt lavere enn anslått.  

 

Vi planlegger oppstart i oktober 2020 og gjennomføring i løpet av første halvår 2021. Ressursbruken vil dermed 

fordeles på to år. Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren til uttalelse med en frist på 2 uker.  Vi legger 

til grunn at kontrollutvalget får endelig rapport til behandling før sommeren 2021. Vi vil gi beskjed til 

kontrollutvalget dersom denne fremdriftsplanen blir vesentlig endret. 

 

Prosjektarbeidet vil bli utført av forvaltningsrevisorene Ingvild Andreassen Granlund og Reidun Grefsrud. Reidun 

Grefsrud vil være oppdragsansvarlig for prosjektet. Prosjektet vil kvalitetssikres av oppdragsansvarlig revisor 

Ingvild Selfors.  
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1 Omfang og formål
Avtalen omfatter leveranse av barneverntjenester for alle innbyggere i målgruppa i Lov om

barneverntjenester (Barnevernloven).

Tilbudet skal være likelydende til innbyggerne i alle samarbeidskommunene. Tilbudet skal

sikre at kommunene har forsvarlige tjenester ihht definerte lov- og forskriftskrav og til

enhver tid gjeldende faglige retningslinjer for god praksis.

Denne samarbeidsavtalen erstatter de tidligere inngåtte samarbeidsavtalene for

interkommunal tilsynsordning og interkommunal barnevernvakt for kommunene i pkt 2.

2 Deltakere i samarbeidet

Følgende kommuner er deltakere i samarbeidet:
0538, Nordre Land kommune
0536, Søndre Land

- 0502, Gjøvik kommune

Det inngås en avtale mellom Gjøvik som vertskommune og Nordre Land 0g Søndre Land som

samarbeidskommuner.

3 Lovhjemmel og myndighet
Avtalen er inngått i henhold til Kommuneloven § 28b om administrativt

vertskommunesamarbeid.

Oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter Lov om barneverntjenester overføres fra

samarbeidskommunen til vertskommunen.

Ansvarlig for daglig drift og ledelse av Gjøvik Land barnevern er Gjøvik kommune

v/rådmannen.

Avtalen fritar ikke samarbeidskommunen det ansvaret kommunen har for det forebyggende

arbeidet etter Lov om barneverntjenester §§ 3-1 og 3-2.

Vertskommunen har ansvar for at fylkesmannen orienteres iht kommuneloven § 28e nr 4.

4  Ansatte og virksomheten
Ansatte i Land barneverntjeneste blir etter Arbeidsmiljøloven (AML) § 16  -

vi rksomhetsoverdragelse, overført til Gjøvik kommune.

Ved en eventuell avvikling av Gjøvik Land barnevern vil kommunene fortsatt ha

forpliktelser til å levere forsvarlige barneverntjenester og ansatte vil tilbakeføres til

kommunene de var ansatt i ved etableringen av Gjøvik Land barnevern eller til et annet

arbeid. De vil være vernet gjennom reglene i AML om virksomhetsoverdragelse. Dersom det

skulle vise seg at disse reglene ved en eventuell avvikling ikke skulle bli benyttet, får

arbeidstakerne fortrinnsrett til en annen stilling i den kommunen vedkommende

opprinnelig var ansatt i, jf. AML § 14-2.
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Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Gjøvik Land barnevern, inkl

barnevernvakt og fosterhjemstilsyn. Virksomheten BOFIN er en del av tjeneste barnevern

for Gjøvik kommune, men inngår ikke som en del av denne samarbeidsavtalen og er skilt

på eget ansvar og budsjett.

Gjøvik-Land barnevern tar ikke over noen aktiva fra Land barneverntjeneste.

5  Beskrivelse  av barneverntjenesten
Barneverntjenester levert av Gjøvik-Land barnevern skal være gratis for innbyggerne og

skal:

-  Omfatte:

o Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester

Tiltak etter Lov om barneverntjenester

Ettervern etter Lov om barneverntjenester

Barnevernvakttjenester

Fosterhjemstilsyn

- gi innbyggerne støtte, veiledning/rettledning, hjelp til å ta kontakt med andre

deler av tjenesteapparatet

-  dialog og samhandling med det øvrige hjelpeapparatet

OOOO

Kvalitet på tjenestene og kompetansekrav i forhold til ansatte skal være i samsvar med lov

om barneverntjenester med gjeldende forskrifter.

6 Lokalisering
Gjøvik Land barnevern er lokalisert i Gjøvik kommune. Gjøvik Land barnevern skal ha

tilgang til møterom i Nordre Land kommune og Søndre Land kommune. Trådløst nett levert

av IKT-avdelingen Gjøvik kommune må være tilgjengelig også på møterom i Nordre land

kommune og Søndre land kommune, på lik linje med slik det er på andre lokasjoner i

Gjøvik kommune.

7 Økonomi og rapportering
Vertskommunen har ansvar for å sikre god økonomistyring (inkl. budsjett- og

regnskapsansvar) i tjenesten.

Vertskommunen utarbeider forslag til driftsbudsjett og legger frem for Samarbeidsrådet.

Alle direkte utgifter og inntekter knyttet til kostra funksjon 244

Alle utgifter og inntekter knyttet til kostra funksjon 251

Alle utgifter og inntekter knyttet til kostra funksjon 252

Vertskommunen søker tilskudd og skjønnsmidler på vegne av Gjøvik Land barnevern.

Kostnader knyttet til kostrafunksjonene 251 og 252 dekkes av den kommunen som etter Lov

om barneverntjenester har ansvaret for det gjeldende barn.
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Budsjettrammen justeres årlig i samsvar med kommunal indeks. Økningi rammen utover

dette må godkjennes særskilt av Samarbeidsrådet.

Budsjettforslaget sendes Samarbeidsrådet innen 01.10.

Kommunestyret i vertskommunen vedtar driftsbudsjett og økonomiplan.

Vertskommunen rapporterer tertialvis til Samarbeidsrådet. Rapportene skal inneholde

økonomisk oversikt og prognoser, evt. avvik påpekes og forklares. Rapportene skal gi

samarbeidskommunene korrekt grunnlag for rapportering til KOSTRA. Frist for oversendelse

til Samarbeidsrådet er hhv 10.05. og 01.09. Årsrapport for tjenesten oversendes

samarbeidskommunene tilsvarende. ltillegg til økonomi skal rapportene vise

barnevernfaglige aktivitetsdata for hver av kommunene.

Barnevernsjefen møter i samarbeidskommunenes kommunestyre to ganger per år, vår og

nyttår, og fremlegger tilstandsrapport for tjenesten.

Barnevernsjefen møteri felles formannskap en gang per år.

Samarbeidskommunene betaler 10%  i  vertskommunetilskudd til vertskommunen av lønns og

administrasjonskostnader, KOSTRA funksjon 244.

7.1 Kostnadsnøkkel  — fordeling av utgifter
Samarbeidskommunenes andel av driftskostnader beregnes i hht en kostnadsnøkkel basert

på innbyggertall og korrigeres for demografi 0g behov for barneverntjenester hentet fra

KOSTRA pr 31.12. Nøkkelen justeres hvert år.

Kostnadsnøkkel for 244 driftskostnader

Andel
Innbyggere Andel korrigert og

31.12.16 vektet

Gjøvik 30 319 70,82 % 52,4%
Nordre Land 6  773 15,82  % 33,4%

Søndre Land 5 717 13,35  % 14,3%

Totalt 42 809 100,00 % 100%

Følgende KOSTRA indikatorer danner grunnlaget for kostnadsnøkkelen «andel korrigert og

vektet»:

Folkemengde  i  alt

Undersøkelser i alt

Barn med bare hjelpetiltak ila året

Barn med bare omsorgstiltak ila året

Ettervern (18-23 år)

Vertskommunen sender faktura til samarbeidskommunene på et halvårlig å konto beløp i

hht beregnet andel, pr 15.01. og 15.07. Tiltakskostnader for hver kommune faktureres

halvårlig, pr 15.1 og 15.07.
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Sakkyndig utredninger utført av eksterne faktureres hver enkelt kommune. Kjøp av ekstern

juridisk bistand i enkeltsaker faktureres hver enkelt kommune.

7.2 Regnskap — over-/underforbruk

Endelig oppgjør for regnskapsåret foretas i sammenheng med revisjonsbekreftet regnskap.

Ubrukte midler avsettes av vertskommunen på bundet fond til bruk etterfølgende år.

Dersom endelig regnskap for Gjøvik Land barneverns driftskostnader viser regnskapsmessig

underskudd, og fondsmidler fra tidligere år ikke dekker opp dette, skal hver enkelt

samarbeidkommunenes andel av underskuddet legges til ved A- konto betalingen for

kommende regnskapsår.

7.3 Delegasjon
Søndre Land kommune og Nordre Land kommune delegerer myndigheten etter Lov om

barneverntjenester til rådmannen i vertskommunen Gjøvik kommune.

Administrativ myndighet er delegert fra rådmannen i samarbeidskommunen til rådmannen i

vertskommunen Gjøvik

Myndigheten tillagt barnevernadministrasjonens leder i samarbeidskommunen overføres til

barnevernadministrasjonens leder i vertskommunen.

Kommunestyret i samarbeidskommunene delegerer søksmålskompetanse til rådmannen i

vertskommunen.
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8 Samarbeidsråd  -  samarbeid
Det opprettes et Samarbeidsråd bestående av rådmennene i hver deltakerkommune.

Vertskommunens rådmann er leder av Samarbeidsrådet. Barnevernsjefen er sekretær for

Samarbeidsrådet og har møte-, tale og forslagsrett.

Samarbeidsrådet er rådgivende og skal sikre samarbeidskommunene informasjon om og

innflytelse på driften og skal bidra til å opprettholde et godt og løpende samarbeid mellom

alle aktører i faglige og økonomiske spørsmål.

Alle samarbeidskommunene forplikter seg til å delta aktivt i oppfølgingen av den enkelte

kommunes saker som blir behandlet i barneverntjenesten. Det utarbeides retningslinjer

med nærmere beskrivelse av denne samhandlingen, eks. for det tverrfaglige samarbeidet i

saker der barneverntjenesten har aktive saker, men også i mer systemrettede spørsmål.

Samarbeidsrådet møtes fire (4) ganger i året og har følgende oppgaver:

.  Være oppdatert på aktuell statistikk og tjenestens utvikling

.  Drøfte samarbeidserfaringer, inkludert driftserfaringer

o  Drøfte de økonomiske rammene for virksomheten

o Drøfte de personellmessige rammene for forsvarlig barneverndrift.

o  Gi råd ved utarbeidelse av virksomhetsplan, budsjett og årsmelding

. Drøfte og godkjenne endringer  i  retningslinjer for samhandlingen mellom

vertskommunen og samarbeidskommunene.

o  Oppfølging av internkontroll

Vertskommunen kan forelegge saker for Samarbeidsrådet som administrasjonen ønsker

uttalelse/råd om.

Samarbeidsrådet kan selv ta opp saker med vertskommunen som rådet mener har

betydning for tjenestens funksjon.

Endringeri denne samarbeidsavtalen som har betydning for driften skal behandles i

Samarbeidsrådet før kommunestyrene fatter endelig avgjørelse.

Vertskommunen har ansvar for dokumentasjon og arkivering. Vertskommunen har ansvaret

for å kalle inn samarbeidskommunene.

9 Politisk involvering - barnevernseminar
Formannskapene i de tre deltakerkommunene, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik møtes

årlig til i et felles formannskap med fokus på barnevern. Formålet er å gjennomgå
tilstandsrapporten for Gjøvik Land barnevern og å være oppdatert på hva som kreves av

kommunen for å ha et robust, forsvarlig og bærekraftig barnevern for de tre kommunene.

10 Informasjon til innbyggerne
Hver kommune har ansvaret for å informere sine innbyggere om barneverntjenestens

organisering og aktiviteter. Gjøvik-Land barnevern forplikter seg til å bidra i kommunenes

informasjonsarbeid.
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1 1 Søksmål
Alle deltakerkommunene i Gjøvik-Land barnevern hefter selv for fremtidige søksmål mot

egen kommune eller Gjøvik-Land barnevern som retter seg mot tiden før oppstart

01.06.2018.

1 2  Tvist
Dersom det oppstår tvist om forståelse av denne avtalen, skal dette drøftes mellom

partene dersom en av partene ber om dette. Om det ikke oppnås enighet avgjøres tvisten

ved frivillig voldgift i henhold til tvisteloven § 7-1.

13 Avtalens virkningstidspunkt og varighet
Avtalen trer i kraft fra 01.06.2018 og gjelder inntil den sies opp av en av partene.

Hvis det oppstår vesentlige endringer i grunnlaget for avtalen, kan avtalen kreves

reforhandlet med  3  måneders varsel.

Ved oppsigelse, gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 1 år fra 1.  i  påfølgende måned. Det
gis ingen form for økonomisk kompensasjon til samarbeidskommunen dersom den velger og

si opp avtalen og tre ut av samarbeidet.

Forslag om endringer i samarbeidsavtalen skal behandles i Samarbeidsrådet før den må

vedtas med alminnelig flertall i de respektive kommunestyrene. Ved uenighet om

endringer er det den gjeldene avtalen som gjelder inntil enighet om endringene oppnås.

14 Politisk behandling av Samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtalen er siste gang vedtatt/justert av kommunestyrene slik:

- Gjøvik kommunestyre 22. mars 2018 k-sak 25/2018

-  Nordre-Land kommunestyre 20. mars 2018 k-sak 23/2018

-  Søndre-Land kommunestyre 19. mars 2018 k-sak 12/2018
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Informasjonsskriv om behandlingen av barnevernssaker - nye 
avgjørelser fra Høyesterett  

 
Innledning 

Barne- og familiedepartementet (BFD) informerer med dette om Høyesteretts avgjørelser fra 
27. mars 2020 i tre barnevernssaker og de konsekvenser dommene får for 
saksbehandlingen i barnevernssaker. Høyesterett har presisert kravene til barnevernets 
saksbehandling, særlig når det gjelder vurderinger og begrunnelser i saker om adopsjon, 
omsorgsovertakelser og samvær. 
  
Høyesteretts hovedoppgave er å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor rammene av 
Grunnloven og annen norsk lovgivning. Prinsipielle avgjørelser fra Høyesterett har samme 
status som norsk lov. 
 
De tre avgjørelsene fra 27. mars 2020 ble avsagt i Høyesteretts storkammer. Avgjørelsene 
gjaldt ulike spørsmål knyttet til norsk barnevernlovgivning og forholdet til Den europeiske 
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 om retten til familieliv. I avgjørelsene kom 
Høyesterett med føringer om hvordan norske barnevernsmyndigheter og domstoler skal 
forholde seg til domstolpraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg 
(EMD). Høyesterett har også etter avgjørelsene i storkammer tatt inn flere barnevernssaker 
til overprøving. 
 
EMD er en internasjonal domstol med oppgave å tolke innholdet i EMK. EMK har vært norsk 
lov siden 1999, og norske myndigheter plikter å respektere EMK slik EMD forstår 
konvensjonen. Dommene fra EMD viser at det er grunn for alle norske myndigheter å være 
oppmerksom på at foreldre og barn som er involvert i barnevernssaker, har rett til respekt for 
sitt familieliv etter EMK artikkel 8. EMD har fra 2015 frem til i dag tatt til behandling 39 saker 
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mot Norge som gjelder ulike barnevernstiltak. Syv av hittil ni dommer konstaterer krenkelse 
av EMK art 8 (se liste over saker i slutten av dette brevet). De tre siste dommene er ikke 
rettskraftige. EMD har besluttet at en av disse skal behandles på nytt i EMDs storkammer. 
 
Høyesteretts avgjørelser gir viktige føringer for hvordan retten til familieliv skal og bør komme 
til uttrykk i virksomheten til barnevernsmyndighetene når det gjelder tiltak etter 
barnevernloven kapittel 4. Dette gjelder særlig krav som stilles til saksbehandlingen. Noen av 
føringene retter seg spesielt mot fylkesnemndene og domstolene når de vurderer tiltak, men 
de fleste har også direkte betydning for saksbehandlingen hos barneverntjenesten.  
 
Det er viktig at barneverntjenesten er kjent med hva Høyesterett og EMD har uttalt om hvilke 
krav retten til familieliv i EMK artikkel 8 stiller til saksbehandlingen av barnevernssaker etter 
barnevernloven kapittel 4. Høyesterett har, innenfor de spørsmål som ble vurdert i de nevnte 
avgjørelser, konstatert at det ikke er motstrid mellom norsk rett og EMK artikkel 8, men at det 
er behov for en justering av praksis i barnevernssaker. Føringene fra Høyesterett er rettslig 
bindende og skal følges opp i barneverntjenestens virksomhet. 
 
Hovedinnholdet i Høyesteretts avgjørelser  

Høyesteretts kjennelse HR-2020-661-S gjelder spørsmålet om det var riktig av 
lagmannsretten å nekte samtykke til behandling av en sak om fratakelse av foreldreansvar 
og adopsjon. Høyesterett kom enstemmig til at det forelå vesentlige svakheter ved 
tingrettens avgjørelse eller saksbehandling. Lagmannsrettens beslutning om å nekte 
samtykke til behandling av anken, ble derfor opphevet. I kjennelsen behandles også 
spørsmål om tolkning av bestemmelsen om besøkskontakt etter adopsjon, jf. barnevernloven 
§ 4-20a.  
 
HR-2020-662-S er en enstemmig dom fra Høyesterett. Den gjelder anke over 
lagmannsrettens dom i sak om omsorgsovertakelse og begrensninger i samvær. 
Omsorgsovertakelsen ble opprettholdt av Høyesterett, men foreldrenes samvær med barnet 
ble økt fra fire ganger i året á to timer, til åtte ganger i året á to timer.  
 
HR-2020-663-S er en enstemmig kjennelse. Den gjelder henholdsvis mors og fars anker 
over lagmannsrettens beslutninger om ikke å samtykke til behandling av deres saker om 
omsorgsovertakelse og samvær. Ankene ble forkastet. Høyesterett kom til at det ikke forelå 
vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse eller saksbehandling. Kjennelsen behandler 
blant annet spørsmål om samvær i tilfeller der en forelder har hatt svært liten kontakt med 
barnet, betydningen av at sakkyndig ikke ble oppnevnt, og betydningen av å høre barnet.  
 
I det følgende gis en oversikt over føringene som følger av avgjørelsene fra Høyesterett, 
hvor sitater fra avgjørelsene er markert. Oversikten er ikke uttømmende. 
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Krav til beslutningsgrunnlag, begrunnelse og dokumentasjon 

Avgjørelser om barneverntiltak etter barnevernloven kapittel 4 må bygge på et tilstrekkelig 
«forsvarlig faktisk beslutningsgrunnlag» og de må begrunnes på en måte som viser at det er 
«foretatt en grundig vurdering», hvor «alle tungtveiende momenter er trukket frem» og hvor 
motstridende argumenter er veid mot hverandre «på en balansert måte». Høyesterett og 
EMD mener det er behov for en innskjerping av kravene som stilles til utredning før tiltak 
besluttes og de begrunnelser som gis når beslutningen treffes. Styrkingen av bevissthet 
omkring saksbehandlingen gjelder særlig for vurderinger knyttet til tiltak etter barnevernloven 
kapittel 4, inkludert beslutninger om samvær, som er nærmere beskrevet under, men er ikke 
avgrenset til dette. 
 
En viktig følge av innskjerpingen av krav til vurderingsgrunnlag og beslutninger er at det nå 
også stilles strengere krav til dokumentasjon for de vurderinger og valg som gjøres. 
Høyesterett har også understreket at det er «viktig at barnevernet og fylkesnemndene  - i sitt 
arbeid med å treffe de tiltak som er best for barnet – fra første stund tar i betraktning alle de 
krav Grunnloven § 104 annet ledd, EMK artikkel 8, barnekonvensjonen og barnevernloven 
kapittel 4 stiller til behandlingen av denne typen saker», blant annet for å sikre at det blir 
forsøkt tilstrekkelige hjelpetiltak og for å hindre at avgjørelser underveis bygger på et 
beslutningsgrunnlag eller en begrunnelse som er utilfredsstillende.  
 
Høyesterett har fremhevet dette som forbedringspunkter: 
 

 Jo mer inngripende tiltak det er snakk om, desto større krav stilles det til et forsvarlig 
beslutningsgrunnlag og en grundig begrunnelse. Det stilles for eksempel større krav 
til utredning og begrunnelse når det vurderes å samtykke til adopsjon og langvarig 
omsorgsovertakelse enn når det besluttes midlertidig og kortvarig 
omsorgsovertakelse.  

 
 Disse kravene gjelder også når foreldrene gjør gjeldende at «omsorgsevnen har 

utviklet seg i positiv retning» eller det på annen måte hevdes at livssituasjonen har 
endret seg med betydning for tidligere vurderinger som er gjort om foreldrenes evne 
til å ivareta barna. 

 
 Det gjelder «et skjerpet krav til begrunnelse der myndighetene har gitt opp målet om 

gjenforening». Når barneverntjenesten vurderer at det ikke er aktuelt at barnet 
tilbakeføres til foreldrene og det besluttes at omsorgsovertakelsen skal være 
langvarig eller permanent, må det «fremgå uttrykkelig av begrunnelsen hvorfor 
gjenforening ikke er aktuelt», og i begrunnelsen må en «få frem hva barnevernet har 
gjort for å muliggjøre tilbakeføring». 

 
 Det må stå i begrunnelsen «om mindre inngripende tiltak er blitt vurdert, og hvorfor de 

ikke ble ansett som tilstrekkelige». Det stilles altså krav om at det for hvert tiltak som 
besluttes blir forklart hvorfor det ikke er nok med mindre inngripende virkemidler, for 
eksempel hvorfor det ikke er nok med hjelpetiltak i stedet for vedtak om 
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omsorgsovertakelse, jf. barnevernloven § 4-12 annet ledd. Også dette må utredes og 
begrunnes grundig. 

 
 Høyesterett mener også at «myndighetene så langt det er mulig bør gi en konkret 

begrunnelse av barnets sårbarhet, med henvisning til de faktiske forhold, av årsaken 
til sårbarheten, hva den består i, om den kan avhjelpes med hjelpetiltak, og dens 
betydning for barnets omsorgssituasjon». Bakgrunnen er at det kan være vanskelig 
for utenforstående å ta stilling til om et tiltak har vært nødvendig når det forklares, 
uten nærmere utdyping, med fagterminologi (bruken av «sårbarhet» er ett eksempel 
på dette). Mer generelt er det grunn til å skrive på en forståelig måte hvorfor det er 
nødvendig å treffe et vedtak. Det er ikke tilstrekkelig å begrunne tiltaket for eksempel i 
«barnets sårbarhet». Det bør i stedet konkret beskrives hva sårbarheten dreier seg 
om og hvorfor det gjør det nødvendig med særlige tiltak. Et annet eksempel er at det 
bør beskrives hva foreldrenes manglende omsorgsevner består i, og ikke bare vise til 
at foreldrene «mangler omsorgskompetanse» eller lignende, uten nærmere forklaring. 
Det bør også forklares hva den konkrete sårbarheten betyr for de krav som stilles til 
den som skal ha omsorgen for barnet. 
 

 Det «bør … utvises forsiktighet med å trekke konklusjoner om foreldrenes 
omsorgsevne og samværskompetanse ut fra begrenset eller utilfredsstillende 
samvær alene». Høyesterett oppfordrer dermed til å se på alle sider av saken og ikke 
i for stor grad gå inn for tiltak som er basert på erfaringer og observasjoner fra 
samvær – eller med den begrunnelsen at det har vært begrenset med samvær. Dette 
henger sammen med at samvær kan være krevende for både foreldrene og barna. 
Foreldrenes egenskaper bør ikke vurderes bare ut fra hvordan de oppfører seg under 
samvær. Erfaringer når det gjelder samvær kan selvsagt være en del av 
beslutningsgrunnlaget, men en bør være forsiktig med å la dette være det eneste 
eller viktigste grunnlaget hvis andre opplysninger kan komplettere bildet. 

 
 Barn kan få reaksjoner i forbindelse med samvær. Det kan være ulike grunner til 

reaksjonene. Høyesterett uttaler i den forbindelse at myndighetene «bør etter 
omstendighetene være forsiktige med å bygge på opplysninger kun fra 
fosterforeldrene». Høyesterett og EMD mener at det kan være risiko for at 
fosterforeldre kan oppfatte situasjonen ut fra sitt ståsted. Barneverntjenesten bør 
tilstrebe så langt som mulig å få bekreftet opplysninger også fra andre hold.  

  
 

Prinsippet om barnets beste 

Alle tiltak som besluttes etter barnevernloven kapittel 4 skal bygge på hensynet til hva som er 
det beste for barnet. Høyesterett legger stor vekt på dette. Også barnevernloven § 4-1, 
Grunnloven § 104 og FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 3 nr. 1 fremhever 
barnets beste. Høyesteretts avgjørelser utdyper og forklarer betydningen av barnet beste, 
etter mønster fra nyere saker mot Norge fra EMD.  
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Høyesterett peker særlig på dette: 
 

 Tiltak som besluttes etter barnevernloven kapittel 4 må være basert på en grundig 
vurdering av hva som er det beste for barnet og hvordan barnets interesser er vurdert 
opp mot foreldrenes rett til familieliv med sine barn. Høyesterett understreker 
betydningen av at «forutsetningen om hensyn til familiebånd – både for foreldre og 
barnet – er godt synlig i begrunnelsen fra barnevernet, fylkesnemndene og 
domstolene». Det må komme tydelig frem at hensynene er vurdert, og hvilken vekt de 
er tillagt ved avveiningen mot barnets selvstendige krav på vern om sin helse og 
utvikling. Saksbehandlingen må vise at det er foretatt en «reell avveining» av 
kryssende hensyn. Dette stiller skjerpede krav til utredning, begrunnelse og 
dokumentasjon. 

 
 Hva som er det beste for barnet, kan ifølge EMDs og Høyesteretts praksis generelt 

deles inn i to likeverdige komponenter. For det første har barnet som individ 
selvstendig krav på vern om sin helse og utvikling, uavhengig av foreldrenes 
interesser og behov. For det andre er det som utgangspunkt til det beste for barnet å 
høre til i sin biologiske familie og bevare familiebåndene. Begge aspekter er viktige, 
og det er ikke mulig på generell basis å si hvilket av dem som veier tyngst.  

 
 Barnets beste har «overordnet betydning», og vil etter forholdene kunne bety at 

foreldrenes rett til familieliv med barnet må vike. Familiebåndene kan likevel bare 
brytes unntaksvis. På den annen side kan ikke foreldrene kreve gjennomført tiltak 
som vil skade barnets helse og utvikling. Det er viktig at tiltakene som vurderes og 
besluttes har grundige drøftelser av avveiningen av de til dels motstridende 
interessene som vil være til stede i nær sagt alle tilfeller hvor det er snakk om å gjøre 
bruk av særlige tiltak etter barnevernloven kapittel 4. Begrunnelsen for de valg som 
tas, må reflektere disse grundige avveiningene, og det må sørges for god 
dokumentasjon som underbygger de valgene som tas. 

 
Gjenforeningsmålsettingen 

 Høyesterett fremhever at både etter norsk rett og EMK er den overordnede 
målsettingen å oppnå tilbakeføring – gjenforening – av barn og foreldre. Dette 
innebærer at alle omsorgsovertakelser i utgangspunktet skal anses som midlertidige. 
Dette utgangspunktet skal komme klart frem i avgjørelser om omsorgsovertakelse, 
ved fastsettelse av samvær og i adopsjonssaker. Høyesterett skriver blant annet at 
staten "har en positiv plikt til aktivt å arbeide for at relasjonen mellom barn og foreldre 
opprettholdes, og at de kan gjenforenes. Dette må innebære at myndighetene 
kontinuerlig følger utviklingen. Samvær og hjelpetiltak er her viktig." Det avgjørende 
er at myndighetene gjør det de kan for å oppnå tilbakeføring.  

 
 Med henvisning til EMDs avgjørelse i Strand Lobben-dommen, peker Høyesterett på 

at det går en grense hvor gjenforening av familien ikke lenger er aktuelt. Det kan skje 
hvis de biologiske foreldrene er «særlig uegnet (‘particularly unfit’) eller hvis tiltaket vil 
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skade barnet (‘harm the child’s health and development’). Gjenforening av familien 
kan også være utelukket når «betydelig tid har gått (‘when a considerable period of 
time has passed’) siden omsorgsovertakelsen, slik at barnets interesse i stabilitet 
(‘not to have his or her de facto family situation changed again’) kan veie tyngre enn 
hensynet til gjenforening». . Høyesterett skriver at det er "særlig viktig å følge 
prinsippene om myndighetenes plikt til å arbeide for gjenforening, blant annet ved 
konkrete og grundige vurderinger om tilstrekkelig samvær og hjelpetiltak." 

 
 Høyesterett har lagt til grunn at samværenes hyppighet og kvaliteten på samværene 

har betydning for gjenforeningsmålsettingen ved en omsorgsovertakelse. Samvær 
skal som utgangspunkt bidra til å fremme målsettingen om gjenforening, i den grad 
gjenforening er aktuelt, se også neste punkt. 

 
Særlig om utmåling av samvær  

Omfang og hyppighet av samvær må fastsettes etter konkrete vurderinger i den enkelte 
saken sett hen til både det beste for barnet og hensynet til målsettingen om gjenforening. 
Høyesterett tar i storkammeravgjørelsene uttrykkelig avstand fra en praksis hvor samvær 
fastsettes ut fra standardiserte kriterier. I tidligere rettspraksis var det uttalelser som har vært 
oppfattet av flere slik at antall samvær per år kunne eller skulle skje etter skjematiske 
vurderinger (for eksempel tre eller seks ganger samvær per år ved langvarige 
fosterhjemsplasseringer). Høyesterett er tydelig på at dette ikke er en riktig måte å fastsette 
samvær på. Omfang og hyppighet må være bestemt ut fra omstendighetene i hvert tilfelle, og 
samværsomfanget og -frekvensen kan endre seg over tid.  
 
Høyesterett peker på disse forbedringspunktene ved beslutninger om samvær: 
 

 Alle beslutninger om samvær, når det gjelder både omfang, hyppighet og på hvilken 
måte samværene skal skje, må bygge på konkrete vurderinger i hver sak og det 
overordnede må være å finne ordninger som er til «barnets beste». Fastsettelse av 
samvær må forholde seg til at omsorgsovertakelser – også de langvarige – er 
midlertidige, og målet om gjenforening skal ivaretas best mulig: «Samværet skal 
fastsettes slik at båndene mellom foreldre og barn kan styrkes og utvikles». Også for 
beslutninger om samvær gjelder kravene til utredning, grunngiving og 
dokumentasjon. 

 
 Myndighetene kan ikke fastsette samvær som utsetter barnet for «urimelig 

belastning». Barnets behov for stabilitet og kontinuitet i omsorgssituasjonen og 
foreldrenes manglende samværsevner kan derfor tilsi at samværet begrenses, men 
det må i så fall bygge på konkrete forhold i saken. Hva som er en «urimelig 
belastning» må vurderes konkret. Vurderingen må være tilstrekkelig bred og 
balansert og reflekteres i begrunnelsene og dokumentasjonen. 
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 Myndighetene har «så langt det er mulig en plikt til å sørge for at samværene har god 
kvalitet», og dersom samværene ikke fungerer, «må man prøve ut justeringer eller 
alternativer». 

 
 «Permanent tilsyn under samvær må være begrunnet konkret … i den enkelte sak». 

Høyesterett og EMD stiller altså krav til at en beslutning om at samvær skal skje 
under tilsyn må utredes grundig i forkant, og beslutningen må være begrunnet i 
konkrete faktiske omstendigheter. Det bør vurderes særskilt om tilsyn er nødvendig 
og om det kan skje på måter som er mindre omfattende enn permanent 
tilstedeværelse under samværet. Dersom det vurderes tilsyn under samvær, må en ta 
i betraktning at formålet med tilsyn er å tilrettelegge for bedre og kanskje flere 
samvær.  

 
 Selv ved langvarige omsorgsovertakelser, der konkrete vurderinger har gitt grunnlag 

for å oppgi gjenforeningsmålsettingen, skal samvær være utgangspunktet. Samvær 
mellom foreldre og barn har en egenverdi som det må «tas betydelig hensyn til ved 
fastsettelsen». Høyesterett peker her på betydningen av å bevare relasjonen mellom 
barn og foreldre, selv om forholdene ikke ligger til rette for at barnet flytter tilbake til 
foreldrene. Både foreldrene og barna har i utgangspunktet krav på et familieliv med 
hverandre, og det vil i utgangspunktet også være til det beste for barnet å bevare 
relasjonen med sine foreldre – selv i slike situasjoner. 

 
 Myndighetene «må – uavhengig av den antatte lengden på omsorgsovertakelsen – 

med jevne mellomrom undersøke om omstendighetene har endret seg, og vurdere 
hvilken betydning det eventuelt kan få for samværsspørsmålet». Høyesterett 
understreker plikten til aktivt å følge opp den enkelte sak for å vurdere om det er 
grunnlag for å endre syn på tiltakene som er beslutte. Dette gjelder også for 
samværstiltak og samværsordninger.  
 

 Samværsomfanget som er fastsatt av fylkesnemnda eller domstolen er hva foreldrene 
har rett til som et minimum, og som barneverntjenesten derfor ikke kan redusere på 
egenhånd. Dersom det er forsvarlig, kan barneverntjenesten imidlertid utvide 
samværet, noe som understrekes av Høyesterett. Barneverntjenesten "har anledning 
til å øke antall samvær og omfanget av det enkelte samvær hvis dette etter en 
konkret vurdering anses forsvarlig."  

 

 

Mer informasjon 

Du kan lese Høyesteretts tre storkammeravgjørelser i sin helhet ved å klikke på lenkene 
under:1  

                                                
1 Avgjørelsene finnes også på Høyesteretts hjemmeside: www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/ og 
www.lovdata.no 

http://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/
http://www.lovdata.no/
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 HR-2020-661-S 
 HR-2020-662-S 
 HR-2020-663-S 

 
EMDs barnevernsavgjørelser mot Norge er tilgjengelige på engelsk på domstolens webside 
(www.echr.coe.int). Dette er de viktigste dommene, med klikkbare lenker: 
 

 38273/13, Strand Lobben and Others v. Norway, storkammerdom 10. september 
2019 

 43701/14, M.L. v. Norway, dom 7. september 2017 
 2822/16, Jansen v. Norway, dom 6. september 2018 
 64808/16, K.O. og V.M. v. Norway, dom 19. november 2019 
 60371/15, A.S. v. Norway, dom 17. desember 2019 
 15379/16, Abdi Ibrahim v. Norway, dom 17. desember 2019 
 39710/15, Pedersen and Others v. Norway, dom 10. mars 2020 
 14652/16, Hernehult v. Norway, dom 10. mars 2020 

 
Vi viser for øvrig til det er gitt nærmere retningslinjer for behandlingen av barnevernssaker i 
saksbehandlingsrundskrivet, se: 
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/  
Bufdir vil også utarbeide egne retningslinjer for fastsettelse av samvær. 
  
Med hilsen 
 
 
Erik Bolstad Pettersen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Mette K. Solum 
avdelingsdirektør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
 
Kopi 
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet  
Domstolsadministrasjonen  
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 
Statens helsetilsyn 
 

 
 

                                                
 

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2020/mars-2020/hr-2020-661-s.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2020/mars-2020/hr-2020-662-s.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2020/mars-2020/hr-2020-663-s.pdf
http://www.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177080
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-185495
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198580
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199381
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199382
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201647
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201648
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/
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SAK NR. 46/2020 
 

Søndre Land kommune 
    

 
 
 

 
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 12.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Godtgjøringsreglement 2020-2023 
 

Ikke vedlagt 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Budsjett for kontrollutvalget for 2021 (ansvar 70030, tjeneste 1100) fastsettes med en 
økonomisk ramme på kr. 1 181 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:  
 

 Konto                      Beløp 
10801 Møtegodtgjørelse        53 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 25 000 
10990 Arbeidsgiveravgift               6 000 
11001 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur              7 000 
11151 Bevertning møter 3 000 
11500 Kursutgifter 22 000 
13709 Kjøp av tjenester fra private (sekretærtjenester 

+ evt. andre)  
270 000 

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS 795 000 
14290 Momskompensasjon (utgift) 67 000 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 67 000  

 Totalt                              1 181 000 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Spesielle regler om budsjettbehandlingen i kontrollutvalget: 
Bakgrunn for saken er særbestemmelser om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett, jf. § 2 i 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon:   
 

§ 2.Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven  
§ 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
 

 
I tråd med fast praksis 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. Kommunedirektøren/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 legges ved formannskapets 
innstilling til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Dersom 
formannskapet foreslår lavere ramme enn det kontrollutvalget selv har foreslått bør dette 
komme frem tydelig og realitetsbehandles i kommunestyret.  

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

 Konto                      BUDSJETT 
2021 

Budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

10500 Trekkpliktige godtgjørelser 0 0 1 200 2 400 
10801 Møtegodtgjørelse        53 000 53 000 26 472 47 016 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 25 000 30 000  1 968 0 
10990 Arbeidsgiveravgift               6 000 6 000 3 142 5 238 
11001 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur              7 000 6 000 3 542 4 265 
11151 Bevertning møter 3 000 3 000 2 582 1 940 
11500 Kursutgifter 22 000 32 000 22 180 6 157 
11501 Oppholdsutgifter kurs 0 0 0 3 207 
11953 Lisensavtaler og dataprogrammer 0 0 1 912 1 912 
12002 IKT, mediautstyr 0 0 0 0 
13709 Kjøp av tjenester fra private 

(sekretærtjenester + evt. andre)  
270 000 240 000 335 412 297 894 

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon 
IKS 

795 000 780 000 626 326 766 443 

14290 Momskompensasjon (utgift) 67 000 60 000 84 953 75 149 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 67 000  60 000 - 84 953 - 75 149 

 Totalt                              1 181 000 1 150 000 1 109 692 1 136 473 
 
Budsjettet samlet økt med ca 2,7 % sammenlignet med fjoråret. Dette er i tråd med antatt 
pris-/lønnsvekst i kommunal sektor for 2021 (KS-anslag for deflator for 2021), og i tråd med 
praksis de siste årene i kommunen.   
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Innlandet Revisjon IKS har signalisert en prisøkning på sine tjenester med ca. 3,4 % fra i 
2021. Dette er ikke tatt hensyn til dette i fremlagt forslag til budsjett for 2021. Dette betyr en 
reduksjon i kjøp fra revisjonsselskapet når det gjelder forvaltningsrevisjon.  
Kostnader knyttet til økning fra 3 til 5 medlemmer i ny valgperiode er ikke kompensert, noe 
som betyr at dette også belaster rammen for forvaltningsrevisjon. Samlet innebærer det at 
det ikke er rom for å øke budsjettposten med mer enn 1,9 % fra 2020 til 2021. 
 
 
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. En vanskelig post å 
budsjettere pga. ny valgperiode og manglende erfaringstall.  

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

Abonnement på fagtidsskriftet ”Kommunerevisoren”( 3* 400,-) 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 tre av 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 erfaringer fra 
tidligere år og en møteaktivitet på inntil 7-8 møter. 
 

• 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 %. 
Det er ikke praksis i kommunen å prisjustere ut over «normal» pris-/lønnsvekst i 
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kommunesektoren. Denne er anslått til 2,7 % i 2021. Omfang av kjøp av forvaltingsrevisjon 
blir en salderingspost i budsjettet for kontrollutvalget. I 2021 ligger det an til en reduksjon i 
kjøp av forvaltningsrevisjonstjenester for å balansere budsjettet.  
 
Utviklingen i budsjettposten de siste årene: 
• Vedtatt budsjett 2019: 832 000 (økning 3 %) 
• Vedtatt budsjett 2020: 780 000 (reduksjon 6,2 %) 
• Forslag til budsjett 2021: 795 000 (økning 1,9 %) 
 
Nærmere spesifikasjon av forslag til budsjett for kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon 
IKS ser slik ut: 
 

  Tjeneste   Timer   Timepris   Kroner  
      

  Regnskapsrevisjon      

       1  
 Revisjon av kommunens 
årsregnskap         400         1 030            412 000  

       2   Attestasjoner og revisjonsuttalelser         150         1 030            154 500  
       3            -           1 030                    -    
       4   Veiledning/bistand           20         1 030             20 600  

  SUM 1-4         570         1 030            587 100  
      
  Bestilte revisjonstjenester         
       5   Bestilte andre tjenester           -           1 130                    -    
       6   Forvaltningsrevisjon          154         1 130            174 020  
       7  Eierskapskontroll          -           1 130                    -    

  SUM          154         1 130            174 020  
         
  Annet         

       8  
 Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre           30         1 130             33 900  

      
  SUM         754              795 020  

 
 

• 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. 47/2020 
 

Søndre Land kommune  
 

 
 
 

 
 

INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – 
INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 12.10.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Notat: Innspill til plan for forvaltningsrevisjon – Interkommunalt 
samarbeid (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS) 

 

Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende interkommunale samarbeid i 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 (foreløpig prioritering): 
 

• Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen 
• Gjøvik og Land interkommunale barneverntjeneste (inkluderer samarbeidene 

Gjøvikregionen fosterhjemstilsyn og Gjøvik interkommunale barnevernvakt) 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte 22.06.2020 i f.m. sak om metode og 
opplegg for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023. 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 32/2020): 
 

Prosessen følges opp slik: 
 

a) Innlandet Revisjon IKS engasjeres slik: 
 

• Gi innspill på følgende områder: 
- Eierskapskontroll 
- Forvaltningsrevisjon i selskaper 
- Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeid 
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Denne saken er en oppfølging av oppdraget om innspill til forvaltningsrevisjon av 
interkommunale samarbeid. 
 
Vedlagt følger notat fra Innlandet Revisjon IKS. Notatet vil bli nærmere presentert i møtet.  
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KONTROLLUTVALGENE I 
GJØVIK, NORDRE LAND, 
SØNDRE LAND OG ØSTRE 
TOTEN KOMMUNER  

 

 

 

 

 

 

 

INNLANDET REVISJON IKS 

 

 

31. august 2020 

2020-830/IS 
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1. INNLEDNING 
 

1.1 KONTROLLUTVALGENES BESTILLINGER 
 

I forbindelse med kontrollutvalgenes arbeid med å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023 

er Innlandet Revisjon IKS engasjert til å bidra med innspill til planen på flere områder. Ett av oppdragene er å 

utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering for området interkommunale samarbeid. Kontrollutvalgene har 

fattet vedtak om bestilling i følgende saker; 

 

KU Nordre Land, 11.6.2020  sak 20/2020 

KU Østre Toten, 12.6.2020  sak 22/2020 

KU Gjøvik, 15.6.2020   sak 37/2020 

KU Søndre Land, 22.6.2020  sak 32/2020   

Vestre Toten ønsket ikke å delta i disse utredningene. 

Dette notatet er laget som et felles notat til kontrollutvalgene i Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land og Østre Toten 

kommuner og omhandler interkommunale samarbeid der minst to av kommunene er deltakere.  

 

1.2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON  
 

Det følger av kommuneloven § 23-3 at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen 

av året etter kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder kontrollutvalget 

planlegger å gjennomføre forvaltningsrevisjoner i perioden. Planen skal basere seg på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og av virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med 

en risiko- og vesentlighetsvurdering er å finne ut på hvilke områder det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret. 

 

1.3 GJENNOMFØRING 
 

Revisjonen har utarbeidet en oversikt over og en beskrivelse av interkommunale samarbeid der minst to av 

kommunene i GLT-regionen er deltakere. Grunnlaget for beskrivelsen er informasjon hentet fra årsmeldinger og 

budsjettdokumenter, samarbeidsavtaler, samt informasjon på kommunenes hjemmesider. Det er også vist til 

Innlandet Revisjon sin foranalyse om Gjøvik-Land barnevernstjeneste utarbeidd i mai 2020. 

 

Notatet munner ut i en risiko- og vesentlighetsvurdering og en anbefaling til kontrollutvalget om hvilke temaer 

det kan være grunnlag for å se nærmere på.   
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2. INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
 

2.1 SAMARBEIDSFORMER 
 

Interkommunalt samarbeid er regulert i kapittel 17 i den nye kommuneloven. Ifølge § 17-1, 1. ledd, kan 

kommuner utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid. I merknader til lovforslaget står det at 

en forutsetning for et samarbeid om å utføre felles oppgaver er at deltakerne har tildelt samarbeidet 

vedtaksmyndighet. Kommunene kan samarbeide om både lovpålagte oppgaver og oppgaver av mer 

forretningsmessig karakter. 

 

Et interkommunalt samarbeid skal, ifølge § 17-1, 2. ledd, enten foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, 

kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller 

samvirkeforetak, en forening, eller på en annen måte som det er rettslig adgang til. 

 

Samarbeidsformene interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap reguleres av kapittel 18 og 19 

i kommuneloven. Disse erstatter samarbeidsformene som tidligere var regulert etter § 27 i den gamle 

kommuneloven, og er ment som en enkel organisasjonsform som kommunene kan benytte for mindre 

omfattende samarbeid. Interkommunalt politisk råd erstatter § 27-samarbeid om regionråd. 

 

Temaet for denne analysen er vertskommunesamarbeid og i det følgende går vi nærmere inn på denne 

samarbeidsformen1. 

 

2.2 VERTSKOMMUNESAMARBEID 
 

Vertskommunesamarbeid er regulert i kapittel 20 i kommuneloven. De nye lovbestemmelsene om 

vertskommunesamarbeid viderefører i stor grad bestemmelsene i § 28 i den gamle loven.   

 

Vertskommunesamarbeid er beregnet på samarbeid om offentlig myndighetsutøvelse. 

 

Det går fram av § 20-1 at en kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegere myndighet til 

å treffe enkeltvedtak eller vedta forskrift til en vertskommune etter reglene i dette kapitlet, så langt annen 

lovgivning ikke er til hinder for det. 

 

Det skilles mellom administrativt vertskommunesamarbeid (§ 20-2) og vertskommunesamarbeid med felles 

folkevalgt nemnd (§ 20-3). Det står følgende i § 20-2:  

 

«En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen 

skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.  

 

                                                           

 
1 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon i selskaper utarbeides i eget notat. 
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Kommunestyret delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første ledd, ved å instruere 

kommunedirektøren i egen kommune om å delegere myndigheten til kommunedirektøren i vertskommunen. 

 

Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker der myndigheten 

er delegert etter andre ledd.   

 

En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal utøves i 

saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens innbyggere.  

 

Hvis vertskommunen treffer vedtak etter delegert myndighet fra en samarbeidskommune kan 

samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd". 

 

Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid kan avtale å opprette en felles, folkevalgt nemnd i 

vertskommunen. Et slikt samarbeid kan derfor også gjelde saker av prinsipiell betydning, som da må behandles 

av nemnda. Så vidt revisjonen kan se så er alle vertskommunesamarbeidene i GLT-regionen administrative 

verstkommunesamarbeid. 

 

Det følger av § 20-4 at det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i et 

vertskommunesamarbeid. Loven regulerer også hvilke bestemmelser samarbeidsavtalen skal inneholde. Videre 

følger det av § 20-9 at kontrollutvalget i vertskommunen fører kontroll med virksomheten i vertskommunen på 

vegne av alle deltakerne i vertskommunesamarbeidet. 
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3. INTERKOMMUNALE SAMARBEID I GLT-KOMMUNENE 
  

3.1 OVERSIKT OVER SAMARBEIDENE 
 

I tabellen nedenfor gis en oversikt over vertskommunesamarbeidene i GLT-kommunene.  

 

Tabell 3.1 Oversikt over vertskommunesamarbeid  
Samarbeid Deltakere Verts-

kommune 

Hjem-

mel 

Formål, jf avtale. 

Stikkord 

Utfyllende info 

Gjøvik og Land 
barneverntjeneste 
 
Etablert i 2018. Avtale datert 
11.4.2018. 
 
 
Gjøvikregionen fosterhjemstilsyn, 
(barnevernloven, § 4-22) 

Gjøvik,  
Nordre Land, 
Søndre Land 
 
 
 
 
 

Gjøvik § 20-2  Sikre forsvarlig leveranse 
av barnevernstjenester 
for alle innbyggere i 
målgruppa, iht definerte 
lov- og forskriftskrav.  
 

Til sammen 68 ansatte. 
Ansvar for 391 barn med 
tiltak i 2019. Driftsutgifter 
på 5,8% av kommunenes 
totale utgifter i 2019. 
Det vises til foranalyse om 
Gjøvik og Land 
barneverntjeneste for flere 
detaljer om tjenesten. 

Gjøvik interkommunale 
barnevernvakt 
 
Etablert 1.1.18. 

Gjøvik,  
Nordre Land, 
Søndre Land, 
Vestre Toten, 
Østre Toten, 
Gran, Lunner 

Gjøvik § 20-2 Sikre akuttberedskap 
med kvalifisert personale 
utenom ordinær 
kontortid.   

8 stillingshjemler. 
Barnevernvakt fra kl 15.30 
for alle 
deltakerkommunene. 
Mottak for Gjøvik-Land 
barneverntjeneste på 
dagtid. 

Gjøvik interkommunale legevakt 
(GIL) 
 
Avtale datert 2015. 

Gjøvik,  
Nordre land, 
Søndre Land, 
Vestre Toten, 
Østre Toten, 
Gran, Lunner 

Gjøvik § 20-2 Yte hjelp ved ulykker og 
andre akutte situasjoner, 
jf helse- og 
omsorgstjenesteloven  
§ 3-2 nr. 3. 
Tilby legevaktordning 
som sikrer befolkningen 
behov for øyeblikkelig 
hjelp hele døgnet, jf. 
akuttmedisinforskriften 
kap. 2. 
 

Legevakta er lokalisert på 
sykehuset i Gjøvik og 
dekker legevaktsansvaret 
for rundt 94.000 
innbyggere.  
Ca. 80.000 henvendelser 
årlig. Legevakta har rundt 
18,6 årsverk med 
sykepleiere. 
De 7 kommunene har ulik 
grad av døgntjenester.  

Felles innkjøpsfunksjon i 
Gjøvikregionen 
 
Avtale datert 10.12.2010 

Gjøvik,  
Nordre Land, 
Søndre Land, 
Vestre Toten, 
Østre Toten 

Gjøvik § 20-2 Kvalitetssikre, 
effektivisere og 
samordne de kommunale 
anskaffelsene. 

Enheten har 7 årsverk, 
ledet av innkjøpssjefen. 
Netto driftsutgifter på 6,4 
mill i 2018. 
Gjennomført 126 
konkurranser fordelt på 
rammeavtaler og 
enkeltavtaler i 2018. 

Søndre Land og Vestre Toten 
kemnerkontor 
 
1.7.2018. 

Søndre Land, 
Vestre Toten 

Vestre Toten § 20-2 Innfordring av 
kommunale krav, skatt og 
arbeidsgiveravgift. 
Arbeidsgiverkontroll. 
Skatteregnskap. 
 
Overføres til 
Skatteetaten 1.11.20 

Hovedoppgavene delt 
mellom 6 personer (4,5 
årsverk).  
Samarbeid med Gjøvik 
avviklet 1.10.18. 
Selger arbeidsgiverkontroll 
til andre kommuner. 

Fellesenhet for kommunal 
innfordring 
 
Samarbeid vedtatt igangsatt fra 
1.11.2020. 

Gjøvik,  
Søndre Land, 
Vestre Toten, 
Østre Toten 

Vestre Toten § 20-2 Samarbeid om 
innfordring av 
kommunale krav. 

6 årsverk. 
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Som vi ser av oversikten er det ikke et omfattende interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-

regionen. Kommunene deltar også i noen andre samarbeid, som ikke er organisert som vertskommunesamarbeid 

etter kommuneloven § 20-1. Dette er for eksempel IKT-samarbeid i Gjøvikregionen, Gjøvikregionen utvikling og 

ReKs – Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen.  

 

IKT-samarbeid i Gjøvikregionen (SIKT) og er organisert etter § 27 i gammel kommunelov, eller kapittel 19 i 

kommuneloven av 2018. Et slikt samarbeid er opprettet for å løse felles oppgaver, men kan ikke gis myndighet til 

å fatte enkeltvedtak. Samarbeidet skal ha et representantskap/styre som er samarbeidets øverste organ. Det er 

utarbeidet egne vedtekter for samarbeidet. SIKT skal, i tråd med vedtektene §5, ivareta oppgaver innen IKT 

knyttet til drift, service og forvaltning av definerte fellesløsninger, og bidra med rådgivning og utvikling for 

deltakerkommunene på IKT-området generelt. § 27-samarbeid er ofte organisert som egne rettssubjekter med 

eget regnskap, mens § 28-samarbeid organisatorisk er en del av vertskommunens virksomhet og dennes 

styringsstruktur. Det er ikke gjort en risikovurdering av dette samarbeidet.  

 

4. STYRING AV SAMARBEIDENE 
 

4.1 SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER 
 

Det er ikke utarbeidet noen overordnede styringsdokumenter for det interkommunale samarbeidet i 

Gjøvikregionen, utover de lovpålagte samarbeidsavtalene. Dette kan ha sammenheng med at det er få 

verstkommunesamarbeid i regionen.  

 

Revisjonen har fått oversendt samarbeidsavtalene for vertskommunesamarbeidene. Føringer for samarbeidene 

er regulert i avtalene. For både barnevernstjenesten, interkommunal legevakt og felles innkjøpsfunksjon er det 

opprettet et samarbeidsråd med en representant fra hver kommune.  

 

Samarbeidsrådet i barnevernstjenesten, jf punkt 8 i samarbeidsavtalen, består av rådmennene i de tre 

kommunene. Rådet er rådgivende og skal sikre samarbeidskommunene informasjon om og innflytelse på driften 

og bidra til å opprettholde et godt og løpende samarbeid mellom alle aktører i faglige og økonomiske spørsmål. 

Rådet skal ha fire møter i året.   

 

Samarbeidsrådet i felles innkjøpsenhet, jf punkt 10 i samarbeidsavtalen, skal behandle budsjett og 

virksomhetsplan og forelegges regnskap og årsmelding. Rådet skal gi råd i saker om samarbeid, organisering, 

rutiner, retningslinjer, og regelverk. 

 

Styringsrådet i legevaktsamarbeidet, jf punkt 1 i samarbeidsavtalen, består av en representant fra hver kommune, 

til å drøfte og ta beslutninger i spørsmål knyttet til legevaktsformidling og legevaktsordningen. Gjøvik kommune 

sin representant er leder av styringsrådet. Gruppen innkalles til møter fire ganger i året. I tillegg er det opprettet 

et fagansvarlig råd som består av kommuneoverlegene i deltakerkommunene, legevaktoverlegen og 

avdelingssykepleier. Møter avholdes tre ganger i året. Styringsråd og fagansvarlig råd avholder felles møter etter 

behov.  
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5. RISIKO OG VESENTLIGHET 
 

5.1 PERSPEKTIVER 
 

Ifølge Norges kommunerevisorforbunds (NKRF) veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering 2  kan det på et 

overordnet nivå være aktuelt å vurdere risiko- og vesentlighet ut fra følgende sju perspektiver3: 

 

1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven? 

2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på? 

3. Drives kommunens samfunnsutvikling til beste for innbyggerne? 

4. Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven? 

5. Driver kommunen effektivt? 

6. Er kommunen tillitsskapende? 

7. Er kommunens drift bærekraftig? 

 

5.2 VURDERING AV RISIKO OG VESENTLIGHET 
 

Vurdering av om risikoen er høy, middels eller lav avhenger av hvordan en vurderer konsekvens av og 

sannsynlighet for at en gitt situasjon inntreffer eller utvikler seg. Siden risiko- og vesentlighetsvurderingen skal 

identifisere aktuelle områder for forvaltningsrevisjon anbefales det å vurdere risiko knyttet til 

 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet 

 Måloppnåelse 

 Overordnede risikofaktorer/ styring av interkommunale samarbeider 

 

Risikoreduserende tiltak er aktuelle tiltak som kommunen har satt i verk for å redusere muligheten for at 

risikofaktorene som kan true måloppnåelsen skal inntreffe, og redusere virkningene dersom risikofaktoren likevel 

slår til.  

 

De fire første risikofaktorene gjelder driften og styringen internt i de enkelte virksomhetene, mens styring av 

interkommunale samarbeider gjelder risiko sett ut i fra et overordet styringsperspektiv og hvordan samarbeidet 

mellom deltakerkommunene fungerer. 

 

NKRFs veileder viser til at vesentlighet kan vurderes fra ulike perspektiver: 

 

                                                           

 
2 Fastsatt av styret i NKRF 3.12.2019 
3 Avledet fra kommunelovens § 1-1. 
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 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter sett i forhold 

til kommunens totale driftsutgifter. 

 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst vesentlighet sett fra de 

folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av vesentlighet trolig variere mellom de politiske 

grupperingene.) 

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som vesentligst. 

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et tjenesteområde 

anser som vesentligst. 

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens virksomhet 

sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 

 

5.2.1 Overordnede risikofaktorer knyttet til interkommunalt samarbeid 
 

Nedenfor gis en nærmere omtale av overordnede risikofaktorer knyttet til interkommunalt samarbeid. 

 

Når en kommune overfører myndighet til å fatte vedtak og utøve en tjeneste på sine vegne til en annen kommune 

vil dette kunne innebære redusert politisk kontroll- og styringsmulighet. Ansvars- og styringslinjene blir lengre og 

styringen blir mer overordnet. Graden av «redusert» politisk kontroll avhenger av selskapsformen. Det går et 

skille mellom samarbeidsformer organisert som egne rettssubjekt og ikke. Vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven kap. 20 (§ 28) er ikke egne rettssubjekt og er den samarbeidsformen der det i størst grad er lagt 

til rette for styringsmuligheter og ivaretagelse av egne interesser. Den reelle styringen vil likevel avhenge av flere 

faktorer, for eksempel samarbeidsklimaet mellom deltagerkommunene, i hvilken grad kommunene bruker de 

mulighetene for styring som loven åpner for, og i hvilken grad utarbeidede rutiner etterleves. Tap av direkte4 

styring vil oppleves lettere jo mindre individrettede tjenestene er og der oppgavene har et mer drifts- og 

forretningsmessig preg.  

 

Når flere kommuner samarbeider om en tjeneste vil innbyggerne i samarbeidskommunene få lenger fysisk 

avstand til tjenesten. Dette kan oppleves som et hinder dersom tjenesten er individrettet og krever personlig 

kontakt. At tjenesten ligger fysisk lenger unna kan føre til mindre «tilhørighet» og kjennskap til tilbudet, og 

dermed til at tjenesten blir mindre brukt av innbyggerne i samarbeidskommunene. Når et tilbud flyttes ut av egen 

kommune kan det også oppleves som mindre oversiktlig, hvor finner vi tjenesten, hvem har ansvaret?  

 

Avstand kan også føre til at det blir vanskeligere å samarbeide med andre tjenester som ligger igjen i 

hjemkommunen. Dette gjelder spesielt tjenester med behov for tverrfaglig samarbeid.  

 

Kommunene i samarbeidet kan ha ulike interesser i forhold til mål, ressurser og kvalitet på tjenesten. Det kan 

også være motsetninger i forhold til budsjett og fordeling av kostnader. Interessemotsetninger kan gjøre det 

vanskeligere å fatte beslutninger.  

 

                                                           

 
4 Med direkte styring menes politisk styring av tjenester i egen driftsorganisasjon. Indirekte styring er styring av virksomhet 
organisert utenfor egen organisasjon. 
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I 2013 ble det lagt fram en forstudie om interkommunalt landbrukskontor i Gjøvikregionen. Dette med bakgrunn 

i «Strategisk plan for Gjøvikregionen 2009-2012» der interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon var et 

prioritert satsingsområde. Arbeidsgruppen konkluderte med at et felles landbrukskontor ville gi et dårligere tilbud 

til brukeren. Argumentene var at det ville bli for langt å reise for de som trengte veiledning, færre befaringer og 

redusert lokalkunnskap. Samtidig ville samarbeidet mellom landbruk, annen næring, miljø, plan- og byggesak, og 

oppmåling bli svekket. De mente også at den politiske styringen av landbruksområdet ville bli svekket i 

samarbeidskommunene. 

 

5.3 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR GLT-KOMMUNENE 2016-2019 
OG GJENNOMFØRTE FORVALTNINGSREVISJONER I PERIODEN 

 

5.3.1 Generelt om interkommunalt samarbeid 
 

I plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 for Østre Toten kommune var interkommunale samarbeid 

et eget tema. Her står det følgende: 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området:  

 Styring og kontroll med interkommunale samarbeid (vertskommunesamarbeid) kan være utfordrende   

  Politisk interesse.  

 

Aktuelle tema:  

 Måloppnåelse 

 Effektivitet 

 Ledelse og styring 

 Rapportering 

 

Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjoner med tema interkommunalt samarbeid i perioden 2016-2019 i GLT-

kommunene. Revisjonen gjennomførte et prosjekt rettet mot styring og kontroll av interkommunale samarbeider 

i Hadelands-kommunene, rapportert i februar 2019.  

 

5.3.2 Innkjøp/anskaffelser 
 

I Vestre Toten var et av temaene i planen innkjøp/anskaffelser. 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Komplisert regelverk innenfor innkjøpsområdet (lov om offentlige anskaffelser m/forskrifter). 

 Feil kan medføre klager, søksmål og tap av omdømme. 

 Tidligere revisjoner har avdekket feil. 

 Kommunen deltar i et interkommunalt innkjøpssamarbeid. 

Aktuelle tema: 

 Evaluering av måloppnåelse for innkjøpssamarbeidet i Gjøvikregionen, jf etablert strategiplan, handlingsplan, og 

plan for gevinstrealisering. 

 Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser. 

 Oppfølging av tidligere revisjonsrapport, jf vedtak i kommunestyret 13/4-15. 
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Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon med tema innkjøp i GLT-kommunene i perioden. Det ble gjennomført 

en forvaltningsrevisjon med temaet oppfølging og bruk av rammeavtaler i Vestre Toten i 2015/2016, og med 

temaet etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser i Nordre Land i 2015. 

 

5.3.3 Barnevernet/ Land barnevernstjeneste 
 

I både Søndre Land og Nordre Land var barnevernet et tema i planen: 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området:  

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

 Store endringer i både organisering og ledelse siste årene, jf etablering av Land barneverntjeneste. 

 Det rapporteres om ulike utfordringer i barnevernet i Søndre Land, og etter sammenslåingen med Nordre Land. 

 Svikt kan få alvorlige konsekvenser for barn og unge. 

 Sårbare brukergrupper. 

 Politisk interesse. 

Aktuelle tema:  

 Produktivitet/effektivitet i saksbehandlingen. 

 Kvalitet på tjenesten. 

 Kommunikasjon og omdømme.  

 Evaluering av mål for etablering av det interkommunale samarbeidet. 

 

 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon med tema Styring, ledelse og kontroll i og av barnevernet på oppdrag 

av KU i Nordre Land i 2017. 

 

5.4 VURDERING AV RISIKO- OG VESENTLIGHET  
 

I tabell 5.1 har vi utarbeidet en oversikt der vi har lagt inn noe informasjon om det enkelte samarbeid og 

utfordringer vi har registrert ved å lese årsmeldingene for 2019 og budsjettdokumenter for 2020-2021. På 

grunnlag av dette har vi gjort noen vurderinger av risiko og vesentlighet som innspill til kontrollutvalgets 

prioriteringer i plan for forvaltningsrevisjon. Når det gjelder barnevernet har vi også sett på vurderingene i 

foranalysen om Gjøvik-Land barnevernstjeneste, utført av revisjonen i mai 2020. 

 

Vi har tatt utgangspunkt i det enkelte samarbeid som et risikoområde. I tillegg har vi vurdert overordnet styring 

og kontroll av det interkommunale samarbeidet som et eget risikoområde.   

 

Det er kommunedirektøren i vertskommunen som har ansvaret for at vertskommunesamarbeidet er underlagt 

tilfredsstillende kontroll. Det er derfor av betydning hvordan kommunens overordnede styrings- og kontrolltiltak 

fungerer i organisasjonen. Dette har vi ikke sett på.    

 

Vi har ikke vurdert vesentlighet i forhold til politisk interesse siden vi antar at hvilke temaer det er spesiell politisk 

interesse for best kan gjøres av kontrollutvalgets medlemmer. 
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Det er kontrollutvalget i vertskommunen som er ansvarlig for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. Dersom 

kontrollutvalgene i samarbeidskommunene ønsker en forvaltningsrevisjon mener revisjonen at det er naturlig at 

kontrollutvalget i vertskommunen gjennomfører eller i alle fall deltar i revisjonen.  

 

Oppsummering: 

Revisjonen mener det kan være aktuelt med forvaltningsrevisjoner rettet mot følgende 

vertskommunesamarbeid:  

 

 Felles innkjøpsenhet. Revisjonen vurderer dette som et samarbeid med ganske høy økonomisk 

vesentlighet der det er flere risikofaktorer som kan begrunne en revisjon.  

 Barnevernstjenesten. Dette er det mest vesentlige samarbeidet vurdert ut fra et brukerperspektiv. Vi 

viser også til revisjonens foranalyse om barnevernet utarbeidet i mai 2020. Både Nordre Land og Gjøvik 

har vedtatt en bestilling av en forvaltningsrevisjon. Søndre Land har ikke behandlet saken enda. Området 

er i stor grad regelstyrt. Det er viktig at tjenesten er godt forankret i den overordnede styringen og at 

system for internkontroll er på plass.  
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Tabell 5.1 Risiko og vesentlighetsvurdering interkommunale samarbeid i GLT-kommunene. 
Samarbeid Mål eller formål,  styrende 

regelverk. 

Situasjonsbeskrivelse - utfordringer Vurdering av risiko og vesentlighet Mulige perspektiver/temaer 

Gjøvik og Land 

interkommunale 

barneverntjeneste 

 

Gjøvik 

(vertskommune), 

Nordre Land og Søndre 

Land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjøvikregionen 

fosterhjemstilsyn 

(organisert i 

barnevernstjenesten) 

 

Barneverntjenester levert av 

Gjøvik og Land barnevern 

skal:  

 

Omfatte: 

 Saksbehandling etter 

lov om 

barneverntjenester 

 Tiltak etter lov om 

barneverntjenester 

 Ettervern etter lov om 

barneverntjenester 

 Barnevernvakttjenester 

 Fosterhjemstilsyn 

 

Gi innbyggerne støtte, 

veiledning, hjelp til å ta 

kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet. 

 

Ha dialog og samhandling 

med øvrig hjelpeapparat. 

 

Kvalitet på tjenester og 

kompetansekrav i forhold til 

ansatte skal være i samsvar 

med lov om 

barneverntjenester med 

forskrifter. 

Tjenesten er lokalisert i midlertidige lokaler i sentrum av 

Gjøvik. Disse har noen kritiske sikkerhetsutfordringer. 

Det jobbes med etablering av permanente lokaler 

tilrettelagt for moderne barneverndrift. Tjenesten 

disponerer også lokaler på Dokka og i Hov.  

 

Barnevernet skal være en tjeneste for ca 8000 barn i 

alderen 0-17 år. 4,9% av disse hadde barneverntiltak i 

2019. Landsgjennomsnittet er på 4,2%. Andelen barn 

med tiltak er høyest i Søndre Land. 

 

2019 har vært første hele driftsår etter 

sammenslåingen. Fokus dette året har vært å etablere 

felles kultur og stabilisere driften, samt implementering 

av nytt økonomisystem. 

 

Tjenesten har i 2019 hatt høyt sykefravær. Sammen 

med en økning i meldinger generelt og meldinger i 

seksuelle overgrep og vold i hjemmet spesielt, har det 

tidvis medført driftsutfordringer med å ivareta 

tidsfristene i barnevernloven. Arbeidsbelastningen på 

den enkelte ansatte er pr i dag for høy til at det kan 

opprettholdes over tid.      

 

Totale utgifter til barnevern var på 5,8% av 

kommunenes totale utgifter i 2019, mens 

landsgjennomsnittet var på 3,6%. 

 

Det har vært en liten nedgang i antall fosterhjemstilsyn i 

2019, pga. av nedgang i antall fosterhjem.  

 

 

Området er vesentlig, og gjennomgang av 

styringsdokumenter indikerer at det er 

utfordringer knyttet til driften av tjenesten. 

Det er også knyttet generell risiko til styring 

av samarbeidet.    

 

Det vises til risikovurderinger gjort i 

foranalyse om Gjøvik og Land barnevern, 

utarbeidet i mai 2020. 

 

Barnevernet er et viktig område for 

kommunene der utøvelsen kan ha store 

konsekvenser for barn og deres familier. 

Barnevernstjenesten er også en betydelig 

utgiftspost på kommunebudsjettet. 

 

Barnevernet utøver lovfestede, 

individrettede tjenester, og det er viktig at 

styringen av tjenesten er godt forankret hos 

administrativ og politisk ledelse. Det er 

utarbeidd rutiner for samarbeid i 

samarbeidsavtalen, men revisjonen kjenner 

ikke til hvordan disse er fulgt opp. Det er 

også viktig at tjenesten samarbeider godt 

med andre etater i samarbeidskommunene, 

da barnevernet er avhengig av et betydelig 

tverrfaglig samarbeid. 

 

Kvalitetsindikatorene i kommunemonitoren 

fra Bufdir, Fylkesmannens kommunebilder, 

og kommunens rapportering om 

Tjenesteyting: 

 Hvilke konsekvenser gir 

utfordringene i barnevernet 

for kvaliteten på 

tjenestene? 

 

Styring: 

 Oppfølging av inngått 

samarbeidsavtale 

 Er det etablert et 

tilfredsstillende samarbeid 

mellom 

barnevernstjenesten og 

andre fagtjenester i 

samarbeidskommunene? 

 Hvordan er internkontroll 

implementert? 

 Er det tilstrekkelig 

overordnet kontroll med 

tjenesten? 
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Samarbeid Mål eller formål,  styrende 

regelverk. 

Situasjonsbeskrivelse - utfordringer Vurdering av risiko og vesentlighet Mulige perspektiver/temaer 

barnevernet viser at barneverntjenesten har 

utfordringer på noen områder. Dette gjelder 

spesielt utarbeiding og oppfølging av 

tiltaksplaner og oppfølging av fosterhjem.  

 

Det rapporteres om et vedvarende høyt 

sykefravær i tjenesten på ca 15%, som i sin 

tur gir problemer ift kapasitet. Revisjonen er 

ikke kjent med årsakene til sykefraværet. 

Tjenesten er også relativt dyr i drift. 

 

Revisjonen antar at det er en risiko for at de 

rapporterte utfordringene kan ha 

konsekvenser for kvaliteten på barnevernets 

arbeid.  

 

Ifølge Barne- og familiedepartementet er 

det et generelt problem at ledelsen i mange 

kommuner ikke følger opp 

barnevernstjenesten gjennom systematisk 

planlegging og kontroll. Tidligere tilsyn i 

Land barnevern viste omfattende avvik fra 

barnevernloven og store mangler i 

internkontroll, styring og ledelse. Dette er et 

viktig område også for det nye Gjøvik-Land 

barnevern og definert som et risiko-område 

med høy risiko ved etableringen av 

tjenesten. Revisjonen vurderer 

internkontroll som et risikoområde. 

 

Gjøvik 

interkommunale 

barnevernvakt 

 

Sikre akuttberedskap med 

kvalifisert personale utenom 

ordinær kontortid  

Barnevernvakta er mottak for Gjøvik og Land 

barneverntjeneste på dagtid og håndterer alle innkomne 

meldinger og har ansvar for alle akuttsaker. Det er en 

Sees i sammenheng med 

barnevernstjenesten. 

Sees i sammenheng med 

barneverntjenesten. 
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Samarbeid Mål eller formål,  styrende 

regelverk. 

Situasjonsbeskrivelse - utfordringer Vurdering av risiko og vesentlighet Mulige perspektiver/temaer 

Gjøvik 

(vertskommune), 

Nordre Land, Søndre 

Land, Vestre Toten, 

Østre Toten, Gran, 

Lunner 

Iht krav i «Håndbok om 

akuttberedskap i kommunalt 

barnevern», Bufdir.   

stor økning i arbeidet med vold og seksuelle 

overgrepssaker som er svært arbeidskrevende. 

 

Barnevernvakt for alle kommunene fra 15.30. 

Gjøvik 

interkommunale 

legevakt (GIL) 

 

Gjøvik 

(vertskommune), 

Nordre Land, Søndre 

Land, Vestre Toten, 

Østre Toten, Gran, 

Lunner 

 

Legevakta er opprettet med 

hovedformål å samarbeide 

om legevakttjenester i 

deltakerkommunene, jfr. § 

3-5, første ledd i Lov om 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester. 

Legevaktgruppa består av ca 80 selvstendig 

næringsdrivende leger, som bytter på å være legevakt 

på kveld og natt. Både leger og sykepleiere må 

gjennomgå et opplæringsprogram for å kunne gå vakter 

i legevakt. Ny akuttmedisinforskrift stiller flere krav 

knyttet til kompetanse og erfaring for legene i legevakt, 

som skulle være oppfylt innen 1.1.20. Dette har ført til 

noe større vaktbelastning for enkelte leger, og 

merkostnader for kommunene. 

 

GIL har i mane år hatt svært dårlige fysiske forhold, og 

legevakta drives pr i dag på dispensasjon fra 

Arbeidstilsynet. Det har vært et gradvis økende 

sykefravær ved legevakten, både korttids- og 

langtidsfravær. Det ble gjennomført en 

arbeidsmiljøundersøkelse våren 2019, der det kom klart 

fram at arbeidsmiljøet var en medvirkende årsak til 

sykefraværet. Dette gjaldt både det fysiske og det 

psykososiale miljøet. Sykefraværet i 2019 var på 

16,64%. Ifølge Gjøvik kommune sin årsmelding for 2019 

er tiltak iverksatt og sykefraværet har gått ned. 

 

Legevakten skal inn i nye lokaler våren 2021.       

Revisjonen har ikke avdekket spesielle 

risikoforhold i dokumentgjennomgangen. 

 

Det bør følges opp om arbeidsmiljøet bedres 

etter at legevakten har fått nye lokaler og om 

sykefraværet går ned. 

 

 

Søndre Land og Vestre 

Toten kemnerkontor 

 

Innkreving av skatter og 

avgifter, føring av 

skatteregnskap og 

arbeidsgiverkontroll. 

 

Denne funksjonen overføres til Skatteetaten i 2020. 

Overføringen blir en virksomhetsoverdragelse iht. 

arbeidsmiljøloven kap. 16.  

 

Ikke vurdert risiko og vesentlighet. Ikke 

aktuelt med forvaltningsrevisjon. 
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Samarbeid Mål eller formål,  styrende 

regelverk. 

Situasjonsbeskrivelse - utfordringer Vurdering av risiko og vesentlighet Mulige perspektiver/temaer 

Vestre Toten 

(vertskommune), 

Søndre Land 

Overordnet styring og faglig 

ansvar er lagt til 

Skattedirektoratet 

 

227 skatteoppkreverkontorer skal overføres til 40 

statlige kontorer. 

Felles 

innkjøpsfunksjon i 

Gjøvikregionen 

 

Gjøvik 

(vertskommune),  

Nordre Land, Søndre 

Land, Vestre Toten, 

Østre Toten 

Kvalitetssikre og 

effektivisere de kommunale 

anskaffelsene både 

strategisk og operasjonelt, 

slik at kommunene kan 

oppnå lavere kostnader og 

høyere kvalitet på 

anskaffelsesprosessene. 

 

Lovgrunnlag: 

Lov om offentlig anskaffelse. 

Samarbeidet startet i 2011 og har etablert en 

anskaffelsesstrategi, handlingsplan og 

innkjøpsreglement likt for alle kommunene. Enheten 

bistår alle kommunene med anskaffelser over kr 

500.000,-.  

 

Det er gjennomført en rekke konkurranser og etablert 

et stort antall avtaler for kommunene i 2019.  

Krav i anskaffelsesreglement om digitalisering av 

anskaffelsesprosessen er gjennomført siden 2016/17.  

 

Politisk vedtak, 12.12.19, ifm budsjettbehandlingen: 

Det regionale innkjøpssamarbeidet skal styrkes og på 

sikt gi besparelser i felles innkjøp for kommunene i 

Gjøvikregionen. Gjennom ytterligere standardisering, 

klarere behovsdefinisjoner og færre antall bestillere, er 

det et mål å gi besparelser i millionklassen for samtlige 

involverte kommuner. Felles anskaffelsesstrategi skal 

oppdateres og gi eksempler på hva kommunene i større 

grad kan samarbeide om. 

 

Det er en målsetting å redusere antall bestillere i 

kommunene og få etablert et fullmaktsregister.  

 

Gjennom en felles anskaffelsesstrategi er målet at 

kommunene i fellesskap kan oppnå økonomiske 

fordeler, lavere kostnader, bedre ressursutnyttelse, og 

ivaretagelse av samfunnsansvaret. Strategien angir en 

rekke delmål for å oppnå hovedmålene. Oppfølgingen 

Dette området er vesentlig som en 

støttefunksjon for effektive innkjøp i 

kommunene. Kommunene selv har ikke 

rapportert om spesielle utfordringer, men 

revisjonen vurderer at området har risikoer.     

 

Innkjøpsenheten gjennomfører et betydelig 

antall anskaffelser for kommunene, og 

gjennomføringen av anskaffelsene har stor 

betydning for kommunenes økonomi.  

 

Det meldes ikke om særskilte utfordringer 

ifm innkjøpsenheten i kommunenes 

rapportering, med unntak av at antall 

bestillere skal ned. En organisering med 

mange innkjøpere som dels gjør få og 

sjeldne innkjøp øker risikoen for manglende 

regeletterlevelse og liten effektivitet.   

 

Det kan være interessant å se på om 

målsettingene i anskaffelsesstrategien blir 

oppnådd. Ressursbruken til 

anskaffelsesenheten må forsvares ut fra om 

enheten bidrar til effektive innkjøp (om 

innkjøp dekker behov, har riktig kvalitet, 

riktig pris). 

 

For å oppnå målsettingene er det viktig at 

anskaffelsesstrategien og tiltakene i 

handlingsplanen forankres i de enkelte 

Effektivitet: 

 Om innkjøpssamarbeidet 

bidrar til mer effektive 

innkjøp  

 Om samarbeidet bidrar til å 

sikre etterlevelse av lov og 

forskrift. 

Måloppnåelse: 

 I hvilken grad målene i 

anskaffelsesstrategien nås. 
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Samarbeid Mål eller formål,  styrende 

regelverk. 

Situasjonsbeskrivelse - utfordringer Vurdering av risiko og vesentlighet Mulige perspektiver/temaer 

av strategien skal sikres gjennom en handlingsplan med 

årlig rullering. 

 

Det er tatt i bruk digitalt konkurranseverktøy, Mercell, 

fra 2017. 

kommunene, både på ledernivå og hos dem 

som gjennomfører innkjøp i praksis.  

 

Bruk av elektronisk verktøy for 

innkjøpsprosessen er et risikoreduserende 

tiltak. Revisjonen er ikke kjent med om dette 

verktøyet også er implementert i 

kommunene. 

 

Når det gjelder anskaffelser er det en 

generell risiko knyttet til etterlevelse av lov 

om offentlige anskaffelser. 
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SAK NR. 48/2020 
 

Søndre Land kommune       
   

 
 
 
INNSPILL TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-
2023 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 12.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

   
Saksdokumenter:  

1. Notat: Innspill til plan for eierskapskontroll 2020-2023 i 
Gjøvikregionen (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS) 

 
Vedlegg 1 
 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende i plan for eierskapskontroll 2020-
2023 (foreløpig prioritering): 
 

• Oppfølgingen av kommunens vedtatte eierskapspolitikk og KS sine anbefalinger på 
området.  
 

• Eieroppfølging av følgende selskaper:  
- Horisont Miljøpark IKS (eierandel: 8,47 %) 
- Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksområde AS (eierandel: 50 %) 
- Topro AS (eierandel: 15,69 %) 
- Sølve AS (eierandel: 100 %) 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalgets oppgave med eierskapskontroll går frem av kommunelovens § 23-4: 
 

§ 23-4 Eierskapskontroll 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 



 
 

2 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
 
I sak om kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2002-2023 besluttet kontrollutvalget i sitt 
møte den 22.06.2020 å engasjere revisjonen slik i den videre oppfølgingen av planarbeidet (sak 
32/2020):  

Innlandet Revisjon IKS engasjeres slik: 
 

• Gi innspill på følgende områder: 
o Eierskapskontroll 
o Forvaltningsrevisjon i selskaper 
o Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeid 

 
 
Denne saken er en oppfølging av oppdraget om å gi innspill til området eierskapskontroll. 
 
Vedlagt følger notat fra Innlandet Revisjon IKS. Notatet vil bli nærmere presentert i møtet.  
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1 Innledning 
 
I forbindelse med kontrollutvalgets arbeid med å lage en plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll har kontrollutvalgene i Gjøvikregionen bedt om innspill fra Innlandet revisjon IKS. I 

tråd med denne bestillingen er det laget et notat for henholdsvis eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i selskaper.  

 

 
2 Om eierskapskontroll i selskaper 
 

Stortinget vedtok ny kommunelov i juni 2018. Storparten av loven trådte i kraft da de nye 

kommunestyrene og fylkestingene ble konstituert høsten 2019. Dette omfatter også bestemmelsene 

om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 

 

Begrepet «selskapskontroll», som omfattet både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper, 

ble ikke videreført i ny lov og forskrift. I lovforarbeidene til ny kommunelov sies det at bruken av 

begrepet selskapskontroll er «egnet til å forvirre». Det heter videre at en slik uklarhet er «uheldig». 

Begrepet eierskapskontroll ble videreført med det innhold som gjaldt i tidligere lov, det vil si i 

betydningen «kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i 

selskaper mv.». Under tidligere lov var innholdet i eierskapskontrollen regulert i forskrift. I den nye 

kommuneloven er bestemmelsene om innholdet i eierskapskontrollen regulert i §§ 23-2 og 23-4.1  

  

Eierskapskontroll blir omtalt i § 23-2, pkt d). Det følger av denne bestemmelsen at kontrollutvalget skal 

påse at «det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i 

selskaper mv. (eierskapskontroll)» 

 

Kommunelovens § 23-4, første ledd fastsetter innholdet i eierskapskontrollen: «Eierskapskontroll 

innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør 

dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente 

prinsipper for eierstyring.» Med ny kommunelov ble innholdet i eierskapskontrollen utvidet til også å 

omfatte anerkjente prinsipper for eierstyring. Det er også nytt at det er kommunens revisor som skal 

gjennomføre eierskapskontroll, under tidligere lov kunne denne utføres av kontrollutvalgets sekretær. 

 

Ifølge §23-4, annet ledd skal kontrollutvalget lage en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres, der planen baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. 

«Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

eierskapskontroll.»  

 

I henhold til kommunelovens § 24-2 skal revisor planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere 

sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Dette inkluderer også 

eierskapskontrollen (jf § 24-2, første ledd). Norges Kommunerevisorforbund har nylig utarbeidet 

                                                 
1 Den såkalte «frivillige» eller «utvidede» eierskapskontroll (i form av forvaltningsrevisjon i selskaper) blir omtalt i § 23-2, pkt 

c). Forvaltningsrevisjon i selskaper vil være tema i et eget notat. 
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Standard for eierskapskontroll, RSK 002. Denne fastsetter at det i likhet med forvaltningsrevisjoner skal 

lages problemstillinger og prosjektplan for eierskapskontroller, og at vurderinger skal foretas på basis 

av vurderingskriterier.  

 

Dette notatet gir et innspill til kontrollutvalgets plan for eierskapskontroll basert på en vurdering av 

risiko og vesentlighet.   
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3 Kommunenes eierandeler i selskaper 
 
Kommunenes prosentvise eierandel i selskaper framkommer i tabellen nedenfor.  
 

 Gjøvik Søndre 
Land 

Nordre 
Land 

Østre 
Toten 

Vestre 
Toten 

Horisont Miljøpark IKS 42,03  8,47 9,74 21,19 18,57 

Topro AS  28,89 15,69 6,07 6,93 10,40 

Miljørettet helsevern IKS (tidligere 
Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS) 

32,60  6,00 7,20 15,80 14,20 

Gjøvik Krisesenter IKS  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

KUF-fondet i Oppland AS 16,81  1,58 0,11 3,15 3,15 

Innlandet Revisjon IKS  14,42 3,16 3,63 7,67 6,59 

SMISO Oppland IKS 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 

ATS Gjøvik/Toten AS  50,00   25,00 25,00 

Mjøslab IKS 50,00   25,00 25,00 

Mjøsmuseet AS 50,00   12,00 12,00 

Komm-In AS 15,53    4,66 

AS Oplandske Dampskipsselskap  6,90   1,41  

Innlandet Energi Holding AS  3,31   1,80  

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS  50,00 50,00   

Randsfjordmuseet AS  15,50 15,50   

Industribygg Gjøvik AS 100,00     

Gjøvik Olympiske Anlegg AS 100,00     

Huntonstranda AS 100,00     

Kommune-Csirt IKS 50,00     
Hovdetoppen AS  40,80     
Snertingdalshallen AS 27,44     

AS Snertingdal Auto  20,80     

Kinoalliansen AS 4,00     

Norsk Bane AS 0,74     

Oplandske Bioenergi AS 0,22     

Sølve AS  100,00    

Dokka Møbler Eiendom AS   100,00   

Nordre Land Asvo AS   100,00   

AS Sentrumsbygg   100,00   

Vokks AS   66,67   

Landsbyen Næringshage AS   13,15   

Kommunekraft AS   0,31   

Lena Produkter AS    100,00  

Østre Toten Eiendomsselskap AS    100,00  

Nordavind DC Sites AS    7,69  

Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS     100,00 

Vestre Toten Rådhus AS     100,00 

Total Innovation AS      11,02 

Raufoss Industripark Holding AS     1,50 

 
Opplysningene er hentet fra kommunenes eierskapsmeldinger for 2018, oppdatert med opplysninger 

fra proff.no i juni 2020, samt med direkte kontakt med noen av de aktuelle selskapene. Stiftelser og 
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kommunale foretak er ikke tatt med i tabellen ettersom disse ikke er omfattet av den kommunale 

eierskapskontrollen. 

 
 
4 Kommunenes eierskapspolitikk og eierskapsmeldinger 
 
Kommunene i Gjøvikregionen har utarbeidet felles eierskapspolitikk. De har også i en årrekke 

utarbeidet felles eierskapsmeldinger, der innholdet er tilpasset hvilke selskaper kommunene er eiere 

i. Den enkelte kommune behandler politisk den del av meldingen som er aktuell for sin kommune. 

 

Nedenfor går vi gjennom den felles eierskapspolitikken, eierskapsmeldinger og kommunestyrenes 

vedtak ved behandlingen av meldingene de tre siste årene.  

 
Eierskapspolitikk  
I eierskapsmeldingen defineres eierskapspolitikk slik: «Med eierskapspolitikk forstås de overordnede 

premisser som kommunene har lagt til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette 

refererer seg til hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt 

eierskap. Eierskapspolitikken utgjør rammeverket for kommunens eierstyring.» 

 

Eierstrategier defineres som «den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å sikre at 

selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt». Den felles eierskapsmeldingen inneholder 

ikke eierstrategier, men det anbefales at dette gjøres (jf s 4): «Kommunene har utarbeidet 

eierskapspolitikken, og bør som et neste skritt vurdere å utarbeide eierstrategier for de enkelte 

selskaper.» 

 
Kommunene i Gjøvik-regionen utarbeidet, med utgangspunkt i KS’ anbefalinger for eierskapsutøvelse, 

i 2009 en felles eierskapspolitikk som styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeid. 

Eierskapspolitikken ble revidert i 2016. De viktigste punktene fra revideringen var (jf Eierskapsmelding 

2018):  

 Klarere skille mellom kommunal forvaltning og konkurransebasert, økonomisk virksomhet. 

Dette for å møte EØS-regelverk i.f.t. offentlig støtte, unngå kryssubsidiering og mulig strengere 

lovverk i fremtiden.  

 Tydeligere ansvar, krav og forventninger til styremedlemmer og valgkomite. Forslag til de 

fleste endringer foreligger allerede i lovverk og ulike anbefalinger.  

 Klarere og felles eierstrategier med bl.a. klarere målsettinger for selskapene samt felles 

eierstrategimaler.  

 

Noen av endringene i eierskapspolitikken ble gjort for å ta hensyn til anbefalinger i revisjonsrapport 

fra Innlandet Revisjon.2   

 

Vi får opplyst at det er besluttet regionalt å revidere eierskapspolitikken til kommunene, og at arbeidet 

skal gjennomføres etter sommeren 2020. Politisk behandling av revidert eierskapspolitikk for regionen 

vil etter planen skje høsten 2020.3 

                                                 
2 Vi omtaler denne rapporten nedenfor. 
3 E-post fra Anne Jacobsen Onsrud 25.6.20. 
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Gjeldende eierskapspolitikk oppsummeres i kapittel 7 nedenfor. 
 
Eierskapsmeldinger 
Eierskapsmeldingene er laget etter felles mal, men er tilpasset den enkelte kommune. Bare selskapene 

kommunen har eierandeler i er omtalt i kommunens eiermelding, noe som betyr at kun de selskapene 

hvor alle kommunene er eiere blir omtalt i alle meldinger. Omtalen av hvert selskap er ganske 

kortfattet, og beskriver primært formål, ledelse/styre, eiersammensetning og økonomiske nøkkeltall, 

«hvorfor eie» og økonomien i selskapet.  

 

Behandling i kommunestyrene 

Vanligvis behandles eierskapsmeldingen for foregående år i et av de siste møtene på høsten, f.eks ble 

eierskapsmelding for 2018 behandlet av kommunestyrene enten i november eller desember 2019.  

 

Det hender at kommunestyrene gjør ulike vedtak i behandlingene av eierskapsmeldingene. Vi gjengir 

vedtak fra behandlingen av eierskapsmeldingene for 2017 og 2018:  

 

Vedtak i kommunestyret i Nordre Land 24.1.19 (sak 4/19): 

«2. Det utarbeides rutiner for tettere oppfølging av spesielt de «store» selskapene i  

kommunens eie.  

,…, 

4. Punkt 6 tredje avsnitt under 5.0 Oppsummering av gjeldende eierskapspolitikk tas ut.» 4 

 

Vedtak i kommunestyret i Nordre Land 14.11.19 (sak 136/19): 

«2. Nordre Land kommune tar initiativ til mer aktiv eierstrategi i regionen.» 

 

Vedtak i kommunestyret i Søndre Land 4.11.19 (sak 67/19): 

«For ettertiden innarbeides oversikt over styremedlemmene i eierskapsmeldingen.» 

 

Vedtak i kommunestyret i Gjøvik 28.11.19 (sak 127/2019):  

«1. Eierskapsmeldingen viser et behov for at Gjøvik kommunes håndtering av sitt eierskap i selskaper 

må profesjonaliseres gjennom dedikerte ressurser til dette arbeidet i administrasjonen. Rådmannen 

bes innen 1. juni 2020 legge fram en vurdering av hvordan dette best kan løses innenfor dagens 

økonomiske rammer, enten kommunalt eller interkommunalt.»5 

 

Vedtak i kommunestyret i Vestre Toten 12.12.19 (sak 121/19):  

«Tilføyelse til eierskapsmelding: Selskapsledelse/styre vises og lønn til daglig leder synliggjøres.» 

 

Vi får opplyst at ikke skjer noen koordinert oppfølging når kommunestyrene gjør vedtak som går ut 

over å ta eierskapsmeldingene til orientering. Ifølge rådmann Magnus Mathisen i Gjøvik kommune er 

                                                 
4 Dette refererer seg til følgende: «Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til selskapsstyrer i 
selskaper der kommunen er eier/medeier. Eventuelle unntak vurderes med bakgrunn i selskapets nytte også av politisk 
kompetanse. Med politisk kompetanse menes kunnskap om de løpende politiske og administrative prosessene på det  
relevante saksfeltet.» (revisjonens kommentar) 
5 Kommunestyret i Gjøvik gjorde vedtak 14.12.17 (sak 113/17) om å be rådmannen utrede en modell med 
eierskapssekretariat med angitte oppgaver (revisjonens kommentar). 
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det naturlig at bestillingen fra kommunestyret i Gjøvik (jf sak 127/2019) svares ut i forbindelse med 

revisjonen av eierskapspolitikken, da det kan være mulighet å få til en regional ressurs til 

eierskapshåndtering.6 

 

 

5 Gjennomførte selskapskontroller 
 
Nedenfor omtaler vi selskapskontroller7 som er blitt utført i Gjøvikregionene de siste årene: 

 

 I 2014/2015 ble det gjennomført en eierskapskontroll på oppdrag for kontrollutvalgene i alle 

kommunene i regionen, der formålet var å evaluere etterlevelsen av de fem kommunenes 

felles eierskapspolitikk. I evalueringen av eierskapspolitikken ble det tatt utgangspunkt i 

følgende selskaper: Industribygg AS, Østre Toten Eiendomsselskap AS, Vestre Toten Rådhus 

AS, VOKKS AS, Sølve AS, Topro AS, GLT-Avfall IKS, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. 

 I 2016 ble det gjort en kombinert eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i VOKKS AS på 

oppdrag fra kontrollutvalget i Nordre Land kommune. Prosjektet tok for seg problemstillinger 

knyttet til sammensetningen av styret i selskapet, hvordan saker angående VOKKS-konsernet 

blir håndtert i politiske organer, samt om det var foretatt tilstrekkelig avgrensing mellom de 

delene av VOKKS-konsernet som har monopol for sine områder mot konkurranseutsatte deler 

av konsernet. 

 I 2019 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon i Horisont Miljøpark IKS på oppdrag for 

kontrollutvalgene i alle kommunene i regionen. Formålet med denne var å undersøke hvordan 

Horisont Miljøpark IKS følger regelverket for offentlig eide renovasjonsselskaper, samt å gå inn 

i temaer som er viktig for selskapet som en viktig tjenesteyter for befolkningen i regionen. 

 

Det ble også gjennomført enkelte selskapskontroller før 2014. Vi går ikke inn på disse her.   

 
 
6 Aktuelle selskaper 
 
I tråd med kommuneloven § 23-4 er følgende et overordnet formål med eierskapskontroll: Sikrer 

kommunen at eierinteressene utøves i samsvar med relevant lovgivning, kommunestyrets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring? Hvordan det er hensiktsmessig å innrette eierskapskontroller, og 

derigjennom utforme problemstillingene for kontroller, vil være avhengig av flere ulike forhold knyttet 

til kommunens eierskapsutøvelse og hvilke eierskap kommunen sitter på.    

 

Det framgår også av § 23-4 at planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens og fylkeskommunens eierskap.  

 

Risiko kan i denne sammenheng defineres parallelt med risiko for kommunens virksomhet: Hvor stor 

er sjansen for at viktige mål ikke oppnås? Forhold som for eksempel kan gi indikasjoner på risiko kan 

være: 

                                                 
6 E-post fra Anne Jacobsen Onsrud 25.6.20. 
7 Begrepet selskapskontroll inneholder både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper. Det betyr at rapporter fra 
selskapskontroll kan omfatte enten eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon eller begge deler.  
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• Negativ økonomisk utvikling 

• Negativ medieoppmerksomhet 

• Store endringer, uro i organisasjonen 

• Komplisert/uklar organisering 

• Svak eierstyring 

• Urealistiske eller uklare mål 

• Politisk kritikk 

 

Vesentlighet kan knyttes til følgende spørsmål: «Hvor alvorlig er det for kommunen dersom dens mål 

for eierskapet ikke oppnås?» Dette kan vanskelig kvantifiseres, og vil avhenge av formålet med 

kommunens eierskap. Noen eierskap har primært et finansielt formål, i form av økonomisk avkastning 

eller utbytte. Andre eierskap har politisk formål. Dette kan f.eks være tilfelle dersom kommunen er 

eier/medeier i et selskap som tilbyr en viktig tjeneste for innbyggerne, eller at selskapet er viktig for å 

utvikle arbeidsplasser i kommunen. Størrelsen på eierandelene har betydning for hvor viktig selskapet 

er for kommunen. Alt «ellers likt» er selskaper der kommunen har en stor andel, eller eier alene, 

viktigere enn selskaper der kommunen har lave eierandeler. 

 

Utgangspunktet for bestemmelsen i kommuneloven er den enkelte kommunes eierskap. Kommunene 

i Gjøvikregionen har både eierandeler der de eier selskapet sammen med andre kommuner, og andeler 

i selskaper der ikke de andre kommunene i regionen er eiere.  

 

Med utgangspunkt i selskaper der alle de fem kommunene er eiere, vurderer vi de viktigste til å være 

Horisont Miljøpark IKS og Topro AS. Dette begrunnes ut fra kommunenes eierandeler, lokal 

verdiskapning og arbeidsplasser, samt betydning for lokal tjenesteproduksjon. Vi vil i tillegg omtale 

Sølve AS (med datterselskaper) og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS.  

 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (Dokkadeltaet) er et selskap som har vokst betydelig de 

siste par årene, og er interessant som et lokalt kompetansesenter. Sølve AS er heleid av kommunen, 

og tilbyr sysselsetting for mennesker med behov for tilrettelagt arbeid, og står for ganske vesentlig 

verdiskapning lokalt. 

 

Nedenfor vil vi kort beskrive de fire selskapene, samt knytte noen kommentarer til eierskap og mulig 

risiko.  

 

Horisont Miljøpark IKS  

Horisont Miljøpark IKS er et interkommunalt avfallsselskap eid av de fem kommunene i Gjøvik-

regionen, der eierskapet er fordelt i henhold til folketall i kommunene. Horisont Miljøpark IKS henter 

avfall fra husholdninger og fritidsboliger. Avfallet hentes av Horisont Renovasjon AS som er et heleid 

datterselskap av Horisont IKS. 

 

Administrasjonen holder til i Dalborgmarka i Gjøvik kommune. Her ligger også Dalborgmarka 

Avfallsdeponi og Dalborgmarka miljøstasjon. I tillegg har selskapet ansvaret for driften av sju andre 

miljøstasjoner rundt om i eierkommunene.  På miljøstasjonene leveres avfall fra både husholdnings- 

og næringskunder.   
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Fram til konkursen i Reno Norden i september 2017 sto dette selskapet for inntransporten av avfall. 

Deretter ble denne overtatt av det heleide selskapet Horisont Renovasjon AS. Daglig leder og styre i 

Horisont Renovasjon AS er det samme som i Horisont Miljøpark IKS. 

 

Av omsetningen utgjør husholdningsdelen ca 80 prosent, mens næringsavfall utgjør resten. Det hentes 

ikke næringsavfall, unntaket er kommunalt avfall i Vestre Toten kommune. Konkurranse mot private 

aktører skjer kun innen mottak av avfall, og da mest knyttet til avfall fra større prosjekter (særlig fra 

bygg- og anleggsprosjekter).  

 

I 2019 var omsetningen i Horisont Miljøpark IKS 107,8 mill kr, og årsresultatet 3,1 mill kr. Horisont 

Renovasjon AS hadde samme år en omsetning på 31,9 mill kroner og et resultat på kr 15 000. Ifølge 

proff.no har Horisont Miljøpark 40 ansatte, og Horisont Renovasjon 32 ansatte. 

 

Eierstrategien for Horisont Miljøpark IKS ble våren 2018 lagt fram for politisk behandling i 

eierkommunene.  I vurderingsdelen av saksframlegget oppsummeres de viktigste punktene i forslaget 

til strategi, inndelt i følgende punkter: 

• Selskapets organisering og rett til å tegne nye selskaper 

• Eiernes forventninger og dialog med selskapet 

• Valgkomité 

• Styreevaluering 

• Åpenhet 

• Offentlige anskaffelser 

• Effektivitet 

• Utbyttepolitikk 

• Konkurranse 

 

Eierstrategien ble ikke godkjent i sin helhet av alle kommunestyrene under behandlingen i mai/juni 

2018. På bakgrunn av at kommunestyrene har fattet ulike vedtak, så ble det i møte i rådmannsutvalget 

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

videre behandling.  

 

I forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen for 2018 vedtok kommunestyret i Østre Toten 

13.11.19 (sak 108/19) følgende:  

«Eierskapspolitikk og eierstrategi i Horisont Miljøpark tas opp i Samfunnsutvalget og Formannskapet 

og løftes i kommunestyret 19. februar 2020.»   

 

Det ble ikke lagt fram sak i kommunestyret i henhold til nevnte vedtak. Ifølge sak i OA 13.3.20 skyldes 

dette at rådmennene/kommunedirektørene i de fem eierkommunene arbeider med å lage en felles 

sak for behandling i alle fem kommunestyrene. Kommunedirektøren i Vestre Toten, Bjørn Fauchald, 

som har fått oppgaven med å skrive saksutredningen på vegne av alle rådmennene, siteres på 

følgende: «Saken vil handle om å få på plass overordnede forhold innenfor balansen mellom hva 

selskapet selv bestemmer og hva politisk nivå i eierkommunene kan legge seg opp i. Dette handler om 

flere ting, som renovasjonsforskriften, eierskapet og eierskapsavtalen. På noen områder innenfor dette 

kan det også være at kommunene ikke er helt enige om alt.» 
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Vi har fått opplyst at det er utarbeidet et nytt utkast til eierstrategi, selskapsavtale og 

renovasjonsforskrift for Horisont Miljøpark IKS. Utkastet til renovasjonsforskrift er utarbeidet av 

selskapet i dialog med renovasjonsfaglig forum (fagfolk fra kommunene). Utkastene vil etter planen bli 

lagt fram for kommunedirektørene/rådmennene i oktober i år. Sannsynligvis vil det i november bli gått 

en runde i styret for Gjøvikregionen interkommunale politiske råd før politisk behandling i 

eierkommunene.8 

 

Topro AS 

Selskapet eies, foruten de fem kommunene i Gjøvikregionen, av Innlandet fylkeskommune med 17,3 

%, DNB Bank (7,9 %) og Topro AS (6,8 %).  

 

Kommunene i Gjøvik-regionen og Oppland Fylkeskommune inngikk i 2017 en aksjonæravtale for Topro 

AS. Her framgår det aksjonærene er enige om at eierskapet skal bygge på langsiktighet. «Det legges i 

den sammenheng til grunn at selskapet gjennom sine datterselskaper vektlegger opprettholdelse og 

videreutvikling av et slagkraftig kompetansemiljø som et nyttig virkemiddel i et regionalt 

utviklingsperspektiv.  Aksjonærene er opptatt av selskapets lokalisering i Gjøvikregionen, de 

arbeidsplasser og kompetansemiljø selskapet representerer og den funksjon selskapet – og 

datterselskapet Topro Kompetanse AS – har for yrkeskvalifisering i regionen.» Avtalepartene forplikter 

seg til å forbli eiere i minst fem år, avtalen forlenges med tre år om gangen dersom den ikke sies opp 

før seks måneder før utløp av avtaleperioden. 

 

Oppland fylkeskommune har tidligere signalisert at den ikke ønsker å være eier i kommersielle 

industriselskaper. Eierskapet i slike selskaper vil bli vurdert i forbindelse med en gjennomgang av 

eierskapsforvaltningen i Innlandet fylkeskommune9.  

 

Topro AS opprettet i 1.1.2015 to heleide datterselskaper, Topro Industri AS og Topro Kompetanse AS. 

Sistnevnte videreførte den delen av virksomheten som drev med ulike typer yrkesattføring, mens den 

kommersielle delen av virksomheten ble lagt inn i Topro Industri AS. I 2017 ble Topro Elektronikk AS 

fisjonert ut fra Topro Industri AS.  

 

Topro Industri AS produserer hjelpemidler, i hovedsak ganghjelpemidler. Selskapet var ved oppstart 

heleid av Topro AS. Det har siden oppstarten vært arbeidet for å få inn nye eiere, og selskapet har 

siden 2019 kun private eiere. Ifølge proff.no hadde selskapet i 2019 en omsetning på 202,4 mill kr, og 

et årsresultat på – 11,6 mill kr. Vi får opplyst selskapet per i dag har 108 ansatte i Norge og 25 i Europa 

(datterselskaper i England, Tyskland, Nederland, Sveits og Sverige). 

 

Topro AS selger konserntjenester og leier ut eiendommer til datterselskapene og Topro Industri AS. I 

tillegg utføres konsulenttjenester for det tilknyttede selskapet Mjøsfront AS. Topro eier og drifter 

TOPRO Bondelia Barnehage. Selskapet gjennomfører også arbeidsrettet norskopplæring for NAV. I 

2019 ble aksjepostene i Topro Industri AS og Lean Lab Norge AS solgt med et regnskapsmessig tap på 

5,9 mill.kr. 

 

                                                 
8 Opplysningene i dette avsnittet er gitt i e-post 17. september fra rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land kommune. 
9 Jf Eierskapsmelding 2019 fra Oppland fylkeskommune. 
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Konsernet Topro består etter utsalget av Topro Industri AS, foruten morselskapet Topro AS, av de 

heleide datterselskapene Topro Kompetanse AS, Topro Elektronikk AS og Rambekkveien 5 AS. Alle 

selskaper holder til i Rambekkveien på Gjøvik. Topro Kompetanse har, foruten hovedkontoret på 

Gjøvik, også avdelinger på Hov og Dokka. Daglig leder opplyser at selskapet har to ansatte på Hov og 

én på Dokka. 

 

Konsernet omsatte i 2019 for 130 mill kr, og årsresultatet var -1,4 mill kr. Konsernet hadde ved 

utgangen av 2019 103 ansatte. Topro AS, Topro Kompetanse AS og Topro Elektronikk AS hadde 

henholdsvis 34, 30 og 39 ansatte.   

 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS 

Selskapet er et «nasjonalt kompetansesenter som skal drive undervisnings- og forskningsvirksomhet 

innen fagområdene miljø og våtmarksrestaurering og andre fagområder som naturlig kan knyttes til 

denne virksomheten slik som landbruk og naturforvaltning. Selskapet skal videre drive en aktiv 

informasjons- og formidlingsvirksomhet innenfor sine fagområder. Selskapet skal drives på vanlig 

forretningsmessig basis. Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene. 

 

Selskapet leverer rådgivningstjenester innen naturrestaurering, kartlegging, skjøtsel, overvåking, avfall 

på avveie, fremmede arter, naturveiledning og bærekraftig reiseliv. Selskapet arbeidet i 2019 mye med 

naturtypekartlegging, og vant en rammeavtale med AVINOR knyttet til fugl og flysikkerhet.  

 

Omsetningen i 2019 lå nesten tre ganger høyere enn omsetningen i 2017. Ifølge årsberetningene for 

2018 og 2019 skyldes dette i all hovedsak anbud med naturtypekartlegging, men også økt 

prosjektinngang. Selskapet omsatte i 2019 for 19,6 mill kr, med et positivt resultat på kr 4,7 mill kr. I 

2019 utgjorde sysselsettingen 10 årsverk. Ifølge selskapets hjemmeside er det 18 ansatte i selskapet. 

 

Sølve AS 

Formålet sier at «Konsernet Sølve er en kompetansebedrift, hvor arbeidsinkludering er hovedmålet. 

Sølve skal bidra til å øke livskvalitet for deltakere og gi et godt arbeidsmiljø for de ansatte. 

Sølve skal skape et inkluderende miljø for læring og kvalifisering av deltakere gjennom målrettet og 

metodisk veiledning og deltakelse innen produksjon av varer og tjenester. Vi skal styrke den enkeltes 

mulighet i det ordinære arbeidslivet og skape tilrettelagte arbeidsplasser for de som ikke kan 

nyttiggjøre seg av andre arbeidstilbud.» 

 

Kommunestyret i Søndre Land vedtok 6.3.17 eierstrategi for Sølve AS (sak 10/17).  

 

Sølve er ifølge selskapets hjemmeside et kompetansesenter for læring innen mange ulike områder og 

på mange nivåer. Bedriften har tilbud om arbeidspraksis i skjermet virksomhet, produksjons-

verkstedplasser og varig tilrettelagt arbeid, i tillegg til introduksjonsprogram med norsk og 

samfunnskunnskap. Sølve tilbyr arbeid til mennesker som av ulike grunner ikke kan delta i det ordinære 

arbeidslivet. 

 

Konsernet Sølve består siden 1.1.2017 av Sølve AS, som er 100 % eid av Søndre Land kommune, og de 

heleide datterselskapene Sølve Kompetanse Arbeid AS og Sølve Læring Pluss AS. Ifølge hjemmesiden 

gir denne omdanningen muligheter til videre satsning på flere områder i fremtiden. De tre selskapenes 
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samlede omsetning var 27,2 mill kr i 2019, med et resultat på 0,7 mill kr. Ifølge selskapets hjemmeside 

er det til sammen 16 ansatte i de tre selskapene. 

 
7 Felles utgangspunkter for eierskapskontroll 
 

Vi skisserer mulige utgangspunkter for eierskapskontroll: Felles eierskapspolitikk, anerkjente 

prinsipper for eierstyring og relevant lovverk10. Fra disse vil det kunne utledes vurderingskriterier, dvs 

standarder som kommunenes eierskapsutøvelse kan vurderes opp mot. 

 

Felles eierskapspolitikk 

Eierskapsmeldingen har satt opp følgende prinsipper under «Dette må eierne passe på»: 

1. Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform vurderes grundig.  

2. For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og generalforsamling 

avklare strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre.  

3. Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med alle eller 

deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling i form av 

eieravtaler/aksjonæravtaler.  

4. I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes eiermøter 

årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og utfordringer med eierne. Her 

møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne (representantskap/generalforsamling). Det anbefales 

å legge eiermøte i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte. Det skal føres referat 

fra eiermøtene.  

5. Gjennom etablering av aksjonæravtaler/eieravtaler, eiermøter, eierstrategier og på annen 

måte må kommunen sikre størst mulig grad tverrpolitisk forankring av eierskap, 

eierskapsstrategi og eierføringer for selskapenes drift.  Kommunens valgte eller nominerte 

eierrepresentanter skal representere kommunens syn.  

6. Valg til styre skal skje etter en innstilling fra en valgkomité.  

Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til habilitetsreglene. Valgkomiteen bør ha skriftlige 

retningslinjer som representantskap/generalforsamling har vedtatt.  

Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til selskapsstyrer i selskaper der 

kommunen er eier/medeier. Eventuelle unntak vurderes med bakgrunn i selskapets nytte også 

av politisk kompetanse. Med politisk kompetanse menes kunnskap om de løpende politiske og 

administrative prosessene på det relevante saksfeltet.  

7. De som representerer kommunen i selskapenes representantskap/generalforsamling kan ha 

behov for avklaringer av vesentlige spørsmål. Dette gjøres ved en henvendelse til ordfører som 

drøfter dette med formannskapet og melder tilbake til representanten. Er det ikke tid til å 

konsultere formannskapet gir ordføreren tilbakemeldingen. Rådmannen bistår ordfører og kan 

svare på rent oppklarende spørsmål fra representanten.  

8. Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene 

kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av kommunene i 

regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar mellom seg.  

                                                 
10 I tillegg kommer eierstrategier i noen av selskapene, som beskrevet foran for Horisont Miljøpark IKS og Sølve AS. 
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9. I starten av hver valgperiode skal kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for 

styremedlemmer i sine selskaper, og obligatorisk opplæring i eierskapsstyring for sine 

politikere.  

10. Kommunen skal tydelig skille kunde og eierrollen i de selskapene en går inn i. Ryddighet på 

dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver.  

11. Eierne i våre selskaper skal likebehandles i forhold til informasjon og annet.  

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

til grunn for opprettelsen av selskapet.   

13. Ulovlig kryssubsidiering mellom kommunal forvaltningsvirksomhet og økonomisk virksomhet 

skal ikke forekomme så lenge det ikke svares for en markedsmessig kostnad for økonomiske 

fordelen selskapet måtte ha. Konkurranseutsatt økonomisk virksomhet skal i utgangspunktet 

skilles ut som eget selskap.  

14. Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere 

sine mål.  

15. Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på behandling i 

kommunestyret på høsten.  

 

Anerkjente prinsipper for eierstyring  

Kommunelovens § 23-4 viser til «anerkjente prinsipper for eierstyring», men angir ikke konkret hvilke 

prinsipper det kan være snakk om. I praksis er det snakk om to; KS’ «Anbefalinger om eierstyring, 

selskapsledelse og kontroll» og Norsk anbefaling Eierstyring og selskapsledelse fra Norsk utvalg for 

eierstyring og selskapsledelse (NUES). Disse anbefalingene er like på flere punkter, men de skiller seg 

ved at KS’ anbefaling omfatter kommunalt eide selskaper, mens NUES-anbefalingen er rettet mot 

private, og spesielt børsnoterte selskaper. Av den grunn er det en del anbefalinger i NUES som ikke er 

relevante for kommunale eiere og selskaper.  

 

Anbefalingen fra KS inneholder anbefalinger på 21 ulike områder. Disse går på utøvelsen av eierrollen, 

eierorganer, valg og sammensetning av styre, habilitet, kjønnsbalanse, etc. Generelt er det en del 

overlapp og fellestrekk mellom anbefalingen fra KS og kommunenes felles eierskapspolitikk. Det fører 

for langt å gjøre rede for dette her, men det er relevant å komme tilbake til det i planleggingen av 

eierskapskontroller. 

 

Aktuelt lovverk  

§ 23-4 nevner også at eierskapskontroll skal gjennomføres i samsvar med lover og forskrifter. Det kan 

være snakk om å trekke inn ulikt regelverk, f.eks:  

 lov om aksjeselskaper (evt. lov om allmennaksjeselskaper) 

 lov om interkommunale selskaper  

 kommuneloven  

 forvaltningsloven  

 offentlighetsloven, arkivloven 

 eventuell særlovgivning  

 

Hvilke lover som kan være aktuelle å trekke inn avhenger blant annet av problemstillingene for den 

aktuelle eierskapskontrollen. 
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8 Forslag til prioritering av kontroller  
 
Vi foreslår å prioritere eierskapskontroller i følgende selskaper (etter prioritet): 

 Horisont Miljøpark IKS 

 Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS 

 Topro AS 

 Sølve AS 

 

Vi foreslår vi at eierskapskontrollene rettes mot oppfølgingen av felles eierskapspolitikk og KS’ 

anbefaling for de aktuelle selskapene.  

 

For Horisont Miljøpark bør eierskapskontrollen også omfatte oppfølging av eierstrategien i selskapet, 

men eierskapskontrollen bør avventes til revidert eierstrategi, selskapsavtale og renovasjonsforskrift 

er vedtatt, og disse har fått virke en stund. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter er et selskap i 

betydelig vekst, og det kan derfor være interessant å ta for seg eierstyringen i selskapet. Topro 

prioriteres foran Sølve fordi Søndre Land kommune er en stor eier i selskapet, og fordi det har vært 

igjennom en større omdanning.  

 

Gjennomføring av de aktuelle eierskapskontrollene beskrives i en prosjektplan i henhold til bestilling 

fra kontrollutvalget. Hvis ønskelig kan revisjonen utarbeide foreløpige kortversjoner av prosjektplaner 

for aktuelle eierskapskontroller til bruk i kontrollutvalgenes plan for eierskapskontroll.  

 

Hvis kontrollutvalget legger opp til forvaltningsrevisjon i de samme selskapene, så kan denne med 

fordel koordineres med eierskapskontrollen. Forvaltningsrevisjon i selskaper behandles i eget notat. 
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SAK NR. 49/2020 
 

Søndre Land kommune       
   

 
 
 

 
INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON –
SELSKAPER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 12.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

   
Saksdokumenter:  

1. Notat: Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
– Selskaper (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS) 

 
Vedlegg 1 
 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende selskaper i plan for 
forvaltningsrevisjons 2020-2023 (foreløpig prioritering): 
 

• ………. 
• ………. 
• ……… 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Kontrollutvalgets oppgave er å lage en plan for forvaltningsrevisjon, jf. kommunelovens § 23-3: 
 

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som 
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal 
baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller 



 
 

2 

fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller 
fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er 
å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
 
Som det går frem av kommunelovens § 23-3, omfatter forvaltningsrevisjon både kommunes 
virksomhet og virksomheten i de kommunalt eide selskapene. Dette gjør at kontrollutvalget må 
tilegne seg kunnskap også om selskapene kommunen er engasjert i. Med selskaper forstås primært 
aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Ett vilkår for å kunne iverksette forvaltningsrevisjon i 
et selskap er at selskapet er 100 % eid av kommuner og/eller fylkeskommuner.  
 
I sak om kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2002-2023 besluttet kontrollutvalget i sitt 
møte den 22.06.2020 å engasjere revisjonen slik i den videre oppfølgingen av planarbeidet (sak 
32/2020):  

Innlandet Revisjon IKS engasjeres slik: 
 

• Gi innspill på følgende områder: 
o Eierskapskontroll 
o Forvaltningsrevisjon i selskaper 
o Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeid 

 
 
Denne saken er en oppfølging av oppdraget om å gi innspill til området forvaltningsrevisjon i 
selskaper. 
 
Vedlagt følger notat fra Innlandet Revisjon IKS. Notatet vil bli nærmere presentert i møtet.  
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1 Om forvaltningsrevisjon i selskaper 
 

Stortinget vedtok ny kommunelov i juni 2018. Storparten av loven trådte i kraft da de nye 

kommunestyrene og fylkestingene ble konstituert høsten 2019. Dette omfatter også bestemmelsene 

om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 

 

Begrepet «selskapskontroll», som omfattet både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper, 

ble ikke videreført i ny lov og forskrift. Den såkalte «frivillige» eller «utvidede» eierskapskontroll (i form 

av forvaltningsrevisjon i selskap) blir omtalt i § 23-2, pkt c). Det følger av denne bestemmelsen at 

kontrollutvalget skal påse at «det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i». (vår 

understrekning) 

 

Ifølge §23-3, annet ledd skal kontrollutvalget lage en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner.  «Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon.» (vår understrekning) 

 

Forvaltningsrevisjon skal utføres «i samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk» (jf § 

24-2. Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) omfatter 

også forvaltningsrevisjon i selskaper. Blant annet som følge av ny kommunelov har RSK 001 nylig blitt 

revidert.  
 

Ny kommunelov viderefører i noe endret form kontrollutvalgenes og revisors innsynsrett i kommunale 

selskaper. I henhold til ny kommunelov § 23-6 kan kontrollutvalget og dets revisor kreve de 

opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll. Retten til innsyn gjelder opplysninger 

fra interkommunale selskaper etter IKS-loven, interkommunale politiske råd, kommunale 

oppgavefellesskap, samt aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med 

andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle 

aksjer. Selskaper som har delvis statlig eierskap, eller der det er private medeiere (f.eks. en bank, et 

idrettslag eller privatpersoner) er ikke omfattet av denne innsynsretten.  

 
Dette notatet gir, utfra en vurdering av risiko og vesentlighet, et innspill til den delen av 

kontrollutvalgets plan som omfatter for forvaltningsrevisjon i selskaper. Selv om eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i selskaper nå er skilt i ulike bestemmelser i kommuneloven, er det viktig å være 

klar over at det reelt sett kan være noe overlapp mellom kontroll av kommunenes eierskapsutøvelse 

og forvaltningsrevisjon i selskaper der kommunene er eiere. Det kan f.eks dreie seg om 

valg/sammensetning av styre, gjennomføring av generalforsamlinger/representantskap og 

selskapenes utbyttepolitikk.    
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2 Kommunenes eierskap i selskaper 
 
De fem kommunenes eierskap i selskaper er omtalt i notatet «Innspill til plan for eierskapskontroll». 

Vi vil i likhet med notatet om eierskapskontroll både ta utgangspunkt i selskaper der alle kommunene 

er eiere, og selskaper der ikke de andre kommunene i regionen er eiere.  

 

Selskaper som etter revisjonens oppfatning er aktuelle for eierskapskontroll er omtalt i ovennevnte 

notat. Vi vil konsentrere oss om de samme selskapene i dette notatet. 

 
 
3 Temaer i forvaltningsrevisjoner i selskaper 
 
Vi har gjennomgått tidligere forvaltningsrevisjoner i selskaper, både de som er blitt gjennomført av 

Innlandet Revisjon og andre revisjonsselskaper (ved bruk av NKRFs forvaltningsrevisjonsregister). Det 

kan være relevant å gi en oversikt over temaer/problemstillinger som er behandlet i slike revisjoner, vi 

nevner1:  

 Blir offentlighetsloven etterlevd? 

 Etterleves av regelverket for offentlige anskaffelser2? 

 Blir det utarbeidet konkurransegrunnlag? 

 Hvordan velges leverandører, og hvordan blir de fulgt opp? 

 Er oppfølgingen av kontrakter med kunder tilfredsstillende? 

 Er økonomistyringen tilfredsstillende? 

 Drives selskapet effektivt? 

 Hvordan sikres kvaliteten og beredskapen for tjenestene? 

 Oppnås sentrale mål for virksomheten? 

 Hvordan velges styret i selskapet – sammensetning, kompetanse, evaluering?  

 Er det sikkerhet for at offentlige tilskudd ikke subsidierer den konkurranseutsatte delen av 

virksomheten? 

 Er det tilfredsstillende skille mellom den delen av virksomheten som har monopol og den delen 

som er utsatt for konkurranse? 

 Hvordan rapporteres det fra virksomheten til styre og eiere? 

 Hvordan håndteres varsler om kritikkverdige forhold? 

 Utarbeides selvkostregnskapet slik at gebyrene blir riktige? (gjelder renovasjonsselskaper) 

 Ivaretas kostnadsfordelingen mellom kommunene slik at regelverket på området oppfylles? 

(gjelder renovasjonsselskaper) 

 Oppnås tilfredsstillende resultater innen arbeidstrening, rehabilitering og overgang til 

ordinært arbeid? (gjelder arbeidsinkluderingsbedrifter). 

 

For enkelte av temaene ovenfor er det gjennomført forvaltningsrevisjoner i flere selskaper. 

Forvaltningsrevisjoner som har tatt for seg temaene ovenfor er gjennomført før endringene i 

                                                 
1 Vi gjengir ikke navn på selskaper eller når forvaltningsrevisjonen er gjennomført. Hvis kontrollutvalget er interessert, så 
kan vi komme tilbake til det. 
2 Offentlighetsloven og regelverket for offentlige anskaffelser omfatter ikke alle typer kommunalt eide selskaper. Kriteriene 
for hvilke selskaper regelverket er ganske sammensatt, men som hovedregel gjelder regelverket ikke for selskaper som 
opererer på forretningsmessige vilkår i konkurransemarkeder. 
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kommuneloven. Endringene i loven har imidlertid isolert sett ikke betydning for hvilke 

problemstillinger som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon i selskaper.  

 

4 Risikovurderinger 
 
Aktuelle selskaper er beskrevet i notatet om eierskapskontroll. Nedenfor følger supplerende 
vurderinger knyttet til relevante risikoforhold. 

 
Horisont Miljøpark IKS  

Etter vår oppfatning er det naturlig å ta utgangspunkt i selskapet som leverandør av 

renovasjonstjenester til husholdninger og næringsliv i Gjøvikregionen. Som det framgår av notatet om 

eierskapskontroll var dette selskapet gjenstand for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 2019.  

 

Når det likevel etter vår oppfatning kan være relevant å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapet, 

så har dette særlig sammenheng med at det har vært betydelig oppmerksomhet knyttet til kvaliteten 

på tjenestene fra selskapet. Dette temaet ble i ganske beskjeden grad berørt i den nevnte 

forvaltningsrevisjonen3.  

 

Som nevnt i notatet om eierskapskontroll så arbeides det med eierstrategi, selskapsavtale og 

renovasjonsforskrift for Horisont Miljøpark IKS. Spesielt renovasjonsforskriften er viktig da den blant 

annet fastsetter hvilke tjenester selskapet skal yte overfor sine abonnenter/kunder og hvilke 

forpliktelser kundene har. Forvaltningsrevisjon med utgangspunkt selskapets tjenester og service 

overfor abonnenter/kunder bør derfor avventes til ny renovasjonsforskrift er innført, og den har fått 

tid til å fungere en stund.   

 

Topro AS 

I dette selskapet kan det være naturlig å ta utgangspunkt i omorganisering av Topro-konsernet i 2017. 

Det kan være risiko knyttet til hvordan virksomheten i de to operative selskapene Topro Electronics AS 

og Topro Kompetanse AS er adskilt, samt arbeidsdelingen mellom disse og morselskapet Topro AS.4   

 

Som omtalt i notatet om eierskapskontroller har det vært omstillinger i konsernet. Dette kunne være 

et interessant tema, men er kanskje mindre egnet for en forvaltningsrevisjon ettersom det skyldes 

ønske om å skille ut den konkurranseutsatte delen i Topro Industri AS, samt endringer i 

markedsmessige forhold. Vi minner også om at kontrollutvalg/revisjon ikke har innsynsrett i Topro-

konsernet ettersom Topro AS har private aksjonærer. 

 

 

 

                                                 
3 Forvaltningsrevisjonstemaer i denne revisjonen var: 

 Hvor effektivt drives selskapet, bl.a sett i forhold til lignende selskaper? 

 Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for tjenestene? 

 Etterleves arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS mht arbeidsavtaler og lønnsforhold? 

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

 Er selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Bioenergi AS inngått på markedsmessige vilkår? 
4 Topro Industri er 100% privateid, og verken aktuelt for eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon. 
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Sølve AS 

I likhet med Topro er Sølve gjennomgikk Sølve en omdanning til konsernmodell, med Sølve AS som 

morselskap. Sølve er imidlertid en langt mer oversiktlig virksomhet, jf at det samlet har 16 ansatte.  

 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS 

Selskapet er relativt nytt (stiftet), det kan vise til sterk vekst de siste årene og er relativt «utypisk» for 

kommunalt eide selskaper. Det medfører etter vår vurdering at det kan være verd å rette 

oppmerksomheten mot ulike sider ved selskapets drift. Vi tenker at det for eksempel kan være relevant 

å undersøke hvordan selskapet i egenskap av å være 100 % kommunalt eid forholder seg til 

offentlighetslovens bestemmelser og regelverket for innkjøp.  

 

5 Forslag til prioritering  
 
Vi foreslår vi å prioritere forvaltningsrevisjon i følgende selskaper (etter prioritet): 

 Horisont Miljøpark IKS 

 Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS 

 Topro AS 

 Sølve AS 

 

Vi foreslår at forvaltningsrevisjoner rettes mot forholdene påpekt i kapittel 4. Kontrollutvalgene kan 

også trekke inn perspektiver som er listet opp i kapittel 3 

 

Gjennomføring av aktuelle forvaltningsrevisjoner beskrives i en prosjektplan i henhold til bestilling fra 

kontrollutvalget. Hvis ønskelig kan revisjonen utarbeide foreløpige kortversjoner av prosjektplaner til 

bruk i kontrollutvalgenes plan for forvaltningsrevisjon. 

 

Dersom kontrollutvalget, eller kontrollutvalgene i fellesskap, skulle ønske å gjennomføre 

eierskapskontroll i samme selskap som det gjøres forvaltningsrevisjon, så kan disse kontrollene med 

fordel samordnes. Vi forutsetter at kontrollutvalget kommer tilbake til dette for det enkelte selskap 

der dette kan være aktuelt.  
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