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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

Onsdag 8. september 2021 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0730 – 1120. 

 

Som medlemmer møtte: 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 

Hege Eriksen (Ap) 

 

Følgende medlem møtte ikke:  

Torill Hansen (Uavh.)  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Gina Mari Sørum Sveen (Sp), andre vara for H/Sp/Frp 

 

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall: 

Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp 

 

Ellers møtte: 

Fra administrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald og omsorgssjef Trine Kløvrud (begge 

møtte under sakene 33 og 34). 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Reidun Grefsrud (sakene 

33, 34, 35 og 36). 

Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

  

Møteprotokollen er sendt til: 

Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og 

varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Asgeir Sveen som møteleder. 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

 

Til behandling: 
 

 

SAK NR. 32/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2021 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.06.2021 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 33/2021 HJEMMETJENESTEN I VESTRE TOTEN – ORIENTERING 

 

Fra behandlingen: 

Omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte med vekt på: 
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• Mottatte varsler (fra september 2020 og mars 2021) og 

oppfølgingen av disse, herunder aktiviteter og tiltak i 

perioden oktober 2020 – d.d. 

• Partssammensatt arbeidsgruppe 

• Oppfølging av rapport fra Statsforvalteren 

- Frist for kommunens tilbakemelding: 01.11.2021 

• Ny organisering: 

- En virksomhetsleder for området, to avdelingsledere 

(soneledere), fysio- og ergoterapi og leder for helsehuset. 

• Pågående arbeid – mål og handlingsplan: 

- Oppgavefordeling 

- Arbeidslistefordeling 

- Revurderinger av tiltak 

- Nærværsarbeid 

- Bedriftshelsetjenesten 

- Tiltak etter farmasøytisk tilsyn 

- Utlyste stillinger 

- Vurdering av økt stillingsprosenter vs. rekruttering av 

nødvendig kompetanse 

- Utarbeid turnus 

- Vikarbyrå er under vurdering 

- Sikre informasjon ut 
 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte orienteringen. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Informasjon om status for, og oppfølging av hjemmetjenesten i 

Vestre Toten kommune tas til orientering. 

 

 

 

SAK NR. 34/2021 STATUS FOR ARBEIDET MED NY OMSORGSPLAN  

 

Fra behandlingen: 

Omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte om oppfølging av utredning 

av helse- og omsorgstjenestene (jf. rapport fra Agenda Kaupang fra 

2020) med vekt på: 

• Felles organisering og ny lederstruktur 

• Tjenesteutvikling; helhetlig innsatstrapp 

• Revidering av omsorgsplan  
 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte orienteringen. 
 

Vedtak, enstemmig: 

 

Kommunedirektørens informasjon om status for arbeidet med ny 

omsorgsplan tas til orientering.  

 

 

 

SAK NR. 35/2021 IGANGSETTING AV KONTROLL – OPPFØLGING AV 

KOMMUNESTYRETS VEDTAK 16.08.2021 
 

Fra behandlingen: 

Saken ble drøftet med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i k.sak 

78/2021 i møte den 16.08.2021 (sak: Orientering om utfordringer og 

arbeid i hjemmetjenesten):   
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1. Kommunestyret ber kontrollutvalget undersøke følgende:  

• Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i 

hjemmetjenesten høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig 

måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.  

• I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig 

ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten kommune. 

• Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i 

organisasjonen, og om retningslinjene ivaretar varsler mot 

toppledelsen på en tilfredsstillende måte.  

 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp hjemmetjenesten 

fremover ved å kontrollere at vedtatte endringer innenfor 

tjenesten blir iverksatt, og at målsettingene med endringene nås. 

 

Pkt. 1 gjennomføres høsten 2021.  

Pkt. 2 følges opp i 2022. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Oppfølging av pkt. 1 i kommunestyrets vedtak/bestilling: 
 

• Kontrollutvalget vurderer det slik at denne delen av 

bestillingen fra kommunestyret ikke innebærer 

forvaltningsrevisjon etter kommuneloven, og at 

kontrollutvalget da har anledning til å benytte andre 

leverandører enn Innlandet Revisjon IKS til å 

gjennomføre nødvendige undersøkelser. 
 

• Kontrollutvalget ber utvalgsleder og -sekretær om å 

kartlegge eksterne leverandører og tilrettelegge for 

en konkurranse om gjennomføring av oppdraget i 

tråd med lov om offentlige anskaffelser. Saken 

følges opp i ekstra møte i kontrollutvalget så snart 

som mulig etter at aktuelle leverandører er kontaktet 

og møte med disse er avtalt.    
 

• Kontrollutvalget varsler at bestillingen i pkt. 1 fra 

kommunestyret vil medføre et merforbruk i 2021 på 

kontrollutvalgets budsjett. Størrelsen på 

merforbruket er uklart pr. d.d. 

 

2. Oppfølging av pkt. 2 i kommunestyrets vedtak/bestilling: 
 

• Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS lage en 

prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt der 

formålet er å kontrollere at vedtatte/gjennomførte 

endringer innen hjemmetjenesten blir iverksatt og at 

målsettingene med endringene blir nådd. Kontrollen 

planlegges gjennomført i løpet av andre halvår 2022. 

Prosjektplan bes fremlagt for kontrollutvalget 

vår/sommer 2022. 

 

3. Kontrollutvalgets vedtak i saken oversendes kommunestyret 

til orientering. 
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SAK NR. 36/2021 SVAR FRA INNLANDET REVISJON IKS PÅ SPØRSMÅL 

OM Å KUNNE BESTILLE FORVALTNINGSREVISJONER 

FRA ANDRE  
 

Vedtak, enstemmig: 

 

Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune tar konklusjonen i 

tilbakemeldingen fra Innlandet Revisjon IKS til orientering:  

 

Representantskapet ønsker et revisjonsselskap som leverer 

de pålagte revisjonstjenestene etter kommuneloven på en 

tilfredsstillende måte for deltakerkommunene. Vi mener at 

selskapsavtalen gir føringer for at deltakerkommunene 

skal kjøpe alle revisjonstjenester som leveres etter 

kommuneloven av selskapet. Selskapet må sikre at de har 

god dialog med de enkelte kontrollutvalgene slik at de 

opplever at de er informert om når de kan forvente å få 

levert forvaltningsrevisjonsrapporter. Kontrollutvalgene 

må arbeide for å få til en jevn bestilling av 

forvaltningsrevisjoner.  

 

 

 

SAK NR. 37/2021 ORIENTERING OM REVISJONSRAPPORTEN 

«OPPFØLGING AV SAMARBEIDSAVTALENE OM 

GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT» 
 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær orienterte om gjennomført kontroll i Gjøvik 

kommune (i regi av kontrollutvalget i Gjøvik kommune) med det 

interkommunale samarbeidet «Gjøvikregionen barnevernvakt» der 

Gjøvik kommune er vertskommune.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten fra Gjøvik kommune til 

orientering, og har merket seg rapportens hovedkonklusjoner:  
 

• Gjøvik kommune har ikke fulgt opp samarbeidsavtalenes 

bestemmelser om budsjett, fakturering, rapportering og 

samarbeidsmøter på en tilfredsstillende måte i perioden 

2018 – 2020. 
 

• Vesentlige bestemmelser i samarbeidsavtalen er ikke fulgt 

opp ved at Gjøvik kommune ikke har orientert 

samarbeidskommunene om økte kostnader i forkant av at 

fakturaene ble sendt ut eller varslet behov for økt 

budsjettramme.  
 

• Rådmannens beslutning om å frafalle betalingskravene for 

2018 og 2019 synes rimelig ut fra at de fakturerte 

kostnadene oversteg de budsjettmessige forutsetningene.  
 

• Det har ikke vært utarbeidet budsjetter for barnevernvakta 

for årene 2018, 2019 eller 2020. Økonomistyringen har 

dermed ikke vært tilfredsstillende.  
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SAK NR. 38/2021 IGANGSATT KONTROLL MED HORISONT MILJØPARK 

IKS VEDR. JOURNALFØRING OG KLAGEBEHANDLING  

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær orienterte om kontrollutvalget i Østre Toten 

kommune sin igangsetting av kontroll med Horisont Miljøpark IKS. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Det tas til orientering at kontrollutvalget i Østre Toten 

kommune har igangsatt kontroll med Horisont Miljøpark IKS 

rettet mot selskapet håndtering av journalføring og 

klagebehandling. 

 

2. Revisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget til 

orientering når den foreligger.  

 

 

 

SAK NR. 39/2021 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2022 

 

Fra behandlingen: 

Fremlagte forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

Kontrollutvalgets budsjett for 2022 (ansvar 12000, tjeneste 

1101/1102) fastsettes med en økonomisk ramme på  

kr. 1 556 000, med utgangspunkt i følgende fordeling: 

 
Kto Kontonavn                      Beløp 

10800 Fast godtgjørelse til folkevalgte 60 000 

10801 Møtegodtgjørelse        30 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 

10990 Arbeidsgiveravgift               13 000 

11001 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur                     14 000 
11151 Bevertning møter 5 000 

11500 Kurs / opplæring 22 000 

11600 Kjøregodtgjørelse og diett 1 000 
12700 Konsulenttjenester (sekretærtjenester)  285 000 

13750 Kjøp fra interkommunalt selskap 

(Innlandet Revisjon IKS) 

1 116 000 

14290 Moms (utgift) 72 000 

17290 Momskompensasjon (inntekt) - 72 000 

 Totalt (kontrollutvalg og revisjon) 1 556 000 

 

 

 

 

SAK NR. 40/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 26.08.2021 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 26.08.2021 tas til 

orientering. 
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SAK NR. 41/2021 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 

1. Egenvurderinger av uavhengighet – Innlandet Revisjon IKS: 

• Bjørg Hagen, daglig leder 

• Reidun Grefsrud, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

• Kristian Lein, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

• Guro Selfors Lund, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

• Ingvild Selfors, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

2. Diverse avisartikler: 

➢ Ingen andre følger etter (OA, 5/8-21) 

➢ Kommentar til artikkelen i OA 5/8-21 fra administrativ 

leder i Vestre Toten kommune 

➢ Trakassering eller ledelse (Kommunal Rapport, 21/1-21) 

3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 
 

 

 

 

Raufoss, 8. september 2021. 

 

 

_________________________  

Asgeir Sveen 

leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Raufoss, 8. september 2021. 
 

 

Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget: 
 

• Onsdag 17.02.2021 kl. 0830  

• Onsdag 24.03.2021 kl. 0830  

• Onsdag 05.05.2021 kl. 0830  

• Onsdag 16.06.2021 kl. 0830  

• Onsdag 08.09.2021 kl. 0830  

• Onsdag 20.10.2021 kl. 0830  

• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830  
 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 

(forvaltningsrevisjon mv): 

 

Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer i 

hjemmetjenesten  

(KU-sak 35/2021, prosjektplan legges frem for 

kontrollutvalget vår/sommer 2022, gj.føring av 

prosjekt høsten 2022) 

 

 


