MØTEPROTOKOLL
KONTROLLUTVALGET I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tirsdag 21. desember 2022 holdt kontrollutvalget møte kl. 1200 - 1520.
Møtet ble gjennomført som fjernmøte (MS Teams).
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 varamedlem møtte:
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp
Ellers møtte:
Fra Ernst & Young AS: Frode Krabbesund og Finn H. Torgersen (begge deltok under sak 64
via Teams).
Sekretær: Kjetil Solbrækken
Møteprotokollen er sendt til:
Kommunestyret, ordfører, kommunedirektør, kontrollutvalgets medlemmer og
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:
SAK NR. 61/2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.11.2021

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.11.2021 godkjennes.

SAK NR. 62/2021

MØTEPLAN FOR 2022
Fra behandlingen:
Justert forslag til møteplan ble fremlagt i møtet. Denne ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:

1. Neste møte fastsettes til onsdag 19.01.2022 kl. 0830.
2. Forslag til møteplan for resten av 2022 legges frem på neste
møte.
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SAK NR. 63/2021

INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2022

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å delta på
Kontrollutvalgskonferansen 2022 den
2. – 3. februar 2022.

SAK NR. 64/2021

STATUSRAPPORT FRA ERNST & YOUNG AS
Fra behandlingen:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen
av saken, jf. kommunelovens § 11-5 tredje ledd. Lukking av møtet
ble gjort av dels av personvernhensyn og dels med hjemmel i
offentlighetslovens § 5 om utsatt innsyn. Når det gjelder adgangen til
å ha lukket møte som fjernmøte vises til forskrift fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, i kraft 14.12.2021.
Ernst & Young AS ved Frode Krabbesund og Ole Jakob Øglænd
orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende hovedtema:
• Utført arbeid per 21. desember 2021
• Våre foreløpige observasjoner
• Gjenstående og pågående oppgaver

Vedtak, enstemmig:

Status og fremdrift for undersøkelsen tas til orientering.

SAK NR. 65/2021

STATSFORVALTERENS VURDERING AV VESTRE TOTEN
KOMMUNE – 2021 (KOMMUNEBILDET 2021)
Fra behandlingen:
Statsforvalterens risikovurdering av utvalgte sektorer/
tjenesteområder i Vestre Toten kommune ble gjennomgått (inndelt i
«grønn», «gul» og rød» ut fra risikonivå).

Vedtak, enstemmig:

1. Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune for
2021 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at Barnevern er plassert under
«gult nivå», dvs. at området har forbedringspotensial innen
kompetanse, kapasitet og kvalitet. Kontrollutvalget tar med
seg dette i f.m. sin oppfølging av barneverntjenesten, jf.
kontrollutvalgets vedtak i sak 27/2020.

SAK NR. 66/2021

STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN I VESTRE TOTEN
KOMMUNE
Fra behandlingen:
Helsesjef Bjørnar Eidsvik orienterte med vekt på følgende tema:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Status fastleger pr. 21.12.2021
Status vikarlegeavtaler
Tiltak: Plan for allmennlegetjenesten 2021-2025 (vedtatt i
kommunestyret 28.10.2021)
Annonsering med nye tiltak – søknadsfrist 24.01.2022
Hva er en fastlege? (§ 2-1 c. Pasientrettigheter i
fastlegeordningen)
Regelverket – utfordring pr. dato
Tildelte fastlegehjemler siste 3 år
Fastlegetjenesten i Vestre Toten kommune
Mulig strategi videre

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte presentasjonen.
Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget er bekymret for fastlegetjenesten, både lokalt
og nasjonalt. Kontrollutvalget er særlig bekymret for de av
kommunens innbyggere som er sårbare og som rammes av
stadig skifte av fastlege. Nylig vedtatt plan for
allmennlegetjenesten i Vestre Toten 2021-2025 (jf.
kommunestyret sak 111/2021) vil forhåpentligvis bidra til
lokal styrking av tjenesten. Nasjonale tiltak synes derimot
nødvendig for å lykkes med å skape en robust tjeneste over
tid.
2. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og vil be om en ny
orientering om situasjonen i 2022.

SAK NR. 67/2021

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 25.11.2021

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 25.11.2021 tas til
orientering.

SAK NR. 68/2021

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
1. Protokoll fra møte 23.11.2021 i representantskapet i Horisont
Miljøpark IKS
2. Tilsynskonferanse 08.12.2021 (i regi av Statsforvalteren)
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.
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Raufoss, 21. desember 2021.

RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 21. desember 2021.

_________________________
Asgeir Sveen
leder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget:

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS
(forvaltningsrevisjon mv):

• Onsdag 19.01.2022 kl. 0830

Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer i
hjemmetjenesten (KU-sak 35/2021,
prosjektplan legges frem for kontrollutvalget
vår/sommer 2022, gjennomføring av prosjekt
høsten 2022 – raskere gjennomføring vurderes)

(møteplan for resten av året besluttes den
19.01.2022)

Andre bestilte oppdrag:
Ernst&Young AS: Undersøkelse rettet mot
varsling, ytringskultur etc. (ferdigstilles januar
2022)
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