Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
Sekretariatet

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Torill Hansen (Frp)
Hege Eriksen (Ap)
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara

Raufoss, 28. april 2021.
J.nr./referanse: 06-21/VT/ks

Kopi til orientering:
• Ordfører og kommunedirektør
• Innlandet Revisjon IKS

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

Dato: Onsdag 5. mai 2021
Tid: Kl. 0900 – ca. 1430
Sted: Teams
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post
kjetil@kontrollutvalget.no.
Etter avtale innkalles første vara Inger Lilleby Fløgum (H) til møtet.
Deltakelse fra andre:
•

Sak 21 – Årsregnskap 2020 for Totenbadet:
 Under første del av saken orienterer Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig
revisor.
 Under andre del av saken orienterer kommunedirektør m.fl.

•

Sak 22 – Årsregnskap 2020 for Vestre Toten kommune:
 Under første del av saken orienterer Innlandet Revisjon IKS ved
oppdragsansvarlig revisor.
 Under andre del av saken orienterer kommunedirektør m.fl.

Med hilsen
For leder i kontrollutvalget
Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Adresse:

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

KONTROLLUTVALGET I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
SAKSLISTE
FOR MØTE I RÅDHUSET
Onsdag 5. april 2021

SAK NR. 19/2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.04.2021

SAK NR. 20/2021

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 25.03.2021

SAK NR. 21/2021

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020 FOR
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK NR. 22/2021

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020 FOR VESTRE
TOTEN KOMMUNE - KONTROLLUTVALGETS
UTTALELSE

Raufoss, 27. april 2021.
For utvalgsleder
Kjetil Solbrækken
sekretær

SAK NR. 19/2021
Vestre Toten kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.04.2021
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
05.05.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra møte 07.04.2021

Unntatt off.
Nei

Vedlagt:
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.04.2021 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.
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VEDLEGG
MØTEPROTOKOLL
KONTROLLUTVALGET I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Onsdag 7. april 2021 holdt kontrollutvalget møte kl. 0830 – 1150.
Møtet ble gjennomført som fjernmøte (Teams).
Som medlemmer møtte:
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Følgende medlem hadde meldt forfall: Hege Eriksen (Ap)
Følgende medlem møtte ikke: Torill Hansen (Frp)
Følgende varamedlemmer møtte:
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp
Lajla Tangen (Ap), andre vara for Ap
Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:
Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap
Ellers møtte:
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald og ass. kommunedirektør Odd Arnvid
Bollingmo (begge møtte under sak 13).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.
Møteprotokollen er sendt til:
Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:
SAK NR. 11/2021
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 12/2021
Vedtak, enstemmig:

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.02.2021
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.02.2021 godkjennes.

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2020
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.
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SAK NR. 13/2021

IT-SIKKERHET OG RISIKOVURDERINGER I VESTRE
TOTEN KOMMUNE
Fra behandlingen:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og ass. kommunedirektør Odd
Arnvid Bollingmo orienterte og svarte på spørsmål innenfor
følgende hovedtema:
•
•
•

•
•
Vedtak, enstemmig:

Digital sikkerhet i Vestre Toten kommune
Organisering
Hva har vi gjort?
- Regionalt samarbeid etablert
- Revisjon av kommunens informasjonssikkerhet i 2019
- Databehandleravtaler
- Innføring av to-faktor pålogging
- Rapport IKT-sikkerhet Atea (des. 2020)
- Regionalt samarbeid – nye tiltak til vurdering
- Mer over i skyløsninger
Planer fremover
Opplæring av brukere

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget
inntrykk av at kommuneledelsen har et bevisst forhold til ITsikkerhet og at det jobbes kontinuerlig med risikovurderinger
og risikoreduserende tiltak.
2. Kontrollutvalget ønsker å følge med på arbeidet med ITsikkerhet og vil be kommunedirektøren om en ny orientering
om status for gjennomførte og planlagte tiltak senere i år. Det
bes også om mer innsikt i kommunens arbeid med teknisk
sikkerhet og risikoforebygging, herunder oppfølging av
rapport fra Ateas sikkerhetsgjennomgang høsten 2020. Saken
følges opp i kontrollutvalgets møte den 16.06.2021.
3. Kontrollutvalget anmoder kommunedirektøren om å
informere kommunestyret om kommunens arbeid med ITsikkerhet.

SAK NR. 14/2021
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 15/2021

DIGITALISERING OG GEVINSTREALISERING
Saken utsettes til møte 16.06.2021.

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 25.02.2021
Fra behandlingen:
Utvalgsleder Asgeir Sveen presenterte protokollen.

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kommunestyrets møte 25.02.2021 tas til orientering.
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SAK NR. 16/2021
Vedtak, enstemmig:

INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2021
1. Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å delta på
Kontrollutvalgskonferansen 2021 den 21. – 22. april 2021.
2. Utvalgssekretær bes om å lage en kort presentasjon av
hovedtemaene fra konferansen.

SAK NR. 17/2021
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 18/2021

EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGETS
VIRKSOMHET
Saken utsettes.

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
1. Invitasjon til tilsynskonferanse vår 2021 (i regi av
Statsforvalteren i Innlandet)
2. Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet (KS-artikkel)
3. Nye regler om internkontroll tre i kraft 1. januar
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

Raufoss, 7. april 2021.

RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 7. april 2021.

_________________________
Asgeir Sveen
leder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær
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Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget:
•
•
•
•
•
•
•

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS
(forvaltningsrevisjon mv):
(ingen)

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 15.09.2021 kl. 0830
Onsdag 06.10.2021 kl. 0830
Onsdag 08.12.2021 kl. 0830
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SAK NR. 20/2021
Vestre Toten kommune

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 25.03.2021
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
05.05.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 25.03.2021

Unntatt off.
Nei
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra kommunestyrets møte 25.03.2021 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:
Det er etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter for
kontrollutvalget til orientering. Hensikten er å sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om
viktige politiske saker, og på en enklere måte kunne ivareta sin oppgave med kontroll av at
kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt opp av administrasjonen på tilfredsstillende måte.
Vedlagt følger protokoll fra følgende møte i kommunestyret:
• Møte 25.03.2021
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VEDLEGG
MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Fjernmøte - Teams

Dato:

25.03.2021

Tidspunkt:

18:00 -22:10

Til stede:
Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Ingrid Tønseth Myr
Stian Pettersbakken
Rolf Erik Halle
Ann Marit Sandsengen
Lene Myhrvold
Jon Aaslund
Trine Gravdahl Strande
Frode Engen
Torhild Løkken
May Brit Syversen Huuse
Siv Anita Midtskogen
Svein Erik Sørensen
Anne Karin Synstelien
Per Erik Bergstuen
Elin Synnøve Solberg
Arve Sørbo
Asgeir Sveen
Kjetil Sangnes
Paula Elvesveen
Tor Sundheim
Aage Midtbu
Arild Nikolai Ødegaard
Dorthe Ødegaard
Hans Kristian Thorsrud
Sissel Skiaker
Håvard Johansen Lindgaard
Kjersti Diesen Løken
Ahmed Haruun Ali

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
U
FRP
H
H
H
H
MDG
R
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV

Varamedlem for

Lasse Rian

Møteprotokoll godkjent:
Godkjent av:
Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vestre Toten kommune

Anders Vildåsen

Medlem

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Vegard Skogen
Bjørn Fauchald
Trine Kløvrud
Gaute Thomassen
Ola Langedal
Kjersti Flatråker
Geir Steinar Loeng
Reidun Tollefsrud Bergersen
Merknad i møte:

U

Stilling
Møtesekretær
Kommunedirektør
Omsorgssjef
Miljørådgiver
Næringsrådgiver
Samfunnsplanlegger
Administrativ leder
Driftsenhetsleder

Vestre Toten kommune

Saksliste
Saksnr.
PS 2821
PS 2921

PS 3021
PS 3121
PS 3221
PS 3321
PS 3421
PS 3521
PS 3621

Tittel
Godkjenning av innkalling med saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2021
Referatsaker
Møteprotokoll 17/2-21 - Kontrollutvalget i Vestre Toten
kommune
Orienteringer og meldinger
Bredbånd - ferdigstillelse av fiberutbygging og medvirkning til
mobilmastebygging i Vestre Toten
Høring- videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
Politisk behandling av handlingsplan mot radikalisering og
voldelig ekstremisme
Kommunedelplan for klima for Vestre Toten kommune - Varsel
om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram
Forslag om endringer i selskapsavtale og vedtekter for
MjøsLab IKS
Oppnevning av nytt medlem i felles forliksråd for Gjøvik, Østre
Toten og Vestre Toten
Åpen post

U.off

PS 2821 Godkjenning av innkalling med saksliste
Kommunestyrets behandling av sak 28/2021 i møte den 25.03.2021:
Behandling
Til møteinnkallingen og saksliste:
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP): Påpekte at sak 33/21 må utsettes på
grunn av høringsprosessen. Ordfører Stian Olafsen bekreftet at saken trekkes fra
sakslista.
Sørensen kommenterte at det er sendt ut endringsforslag i sak 32/21 og 34/21 til
kommunestyrets representanter til dagens møtet.

Vedtak
Innkalling med sakliste godkjennes.

Vestre Toten kommune

PS 2921 Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2021
Kommunestyrets behandling av sak 29/2021 i møte den 25.03.2021:
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokollen fra kommunestyrets møte 25.02.2021 godkjennes.

Referatsaker
Kommunestyrets behandling av sak 4/2021 i møte den 25.03.2021:
Behandling
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP):
Til møteprotokollen fra kontrollutvalget sak 03/21 om Statsforvalterens kommunebilde
2020 - Vestre Toten: Ba om at saken presenteres for kommunestyret.
Vedtak
Referatet fra kontrollutvalget tas til orientering.

PS 3021 Orienteringer og meldinger
Kommunestyrets behandling av sak 30/2021 i møte den 25.03.2021:
Behandling
Det ble orientert om følgende saker i møtet:
 Næringsrådgiver Ola Langedal presenterte årsrapport for
næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen 2020. Kommunedirektør Bjørn
Fauchald informerte om at det vil bli lagt fram en sak om oppfølging av
næringsprogrammet i formannskapet.
 Utviklingsleder Jarle Snekkestad presenterte utkast til strategisk plan for
Gjøvikregionen. Saken sluttbehandles i kommunestyrene før ferien.

Vestre Toten kommune

 Kommuneplan: Samfunnsplanlegger Kjersti Flatråker orienterte om status
for utarbeidelse av forslag til planprogram og videre framdrift. Dokumenter legges
fortløpende ut på kommunens hjemmeside under menyen: "Vestre Toten mot
2040".
 Omsorgssjef Trine Kløvrud og leder av tildelingsenheten Reidun Bergersen
orienterte om status og framdrift i arbeidet med Agenda Kaupang-rapporten. Det
legges opp til ei "arbeidsøkt" i kommunestyrets møte i april. Innspill om at
informasjon om prosessen legges ut på kommunens hjemmeside vurderes.
Vedtak
Meldingene tas til orientering.

PS 3121 Bredbånd - ferdigstillelse av fiberutbygging og medvirkning til
mobilmastebygging i Vestre Toten
Kommunestyrets behandling av sak 31/2021 i møte den 25.03.2021:
Behandling
Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis om status og framdrift i saken.
Representanten Hans Kristian Thorsrud (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 6
fra SP:
"Kommunestyret ber om en statusrapportering og evaluering av strategien for
bredbåndsutbygging inkl fiber og mobilmaster i 1. halvår 2022."
Avstemning:
Flertallsinnstillingen fra formannskapet og tilleggsforslaget fra Thorsrud ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak

1. Vestre Toten kommunestyre tar status på bredbåndsutbygging i kommunen til
etterretning.
2. Vestre Toten kommune fremmer ikke ytterligere søknader om midler til videre
bredbåndsutbygging i 2021.

Vestre Toten kommune

3. Under forutsetning av at tildelte fylkeskommunale og statlige midler, basert på
søknadene i 2018 og 2019, kan sees i sammenheng, avsettes kr 3 000 000,- til
fullføring av fiberutbygging i områdene som inngikk i 2019-søknaden samt
etablering av mobilmaster som beskrevet i saken.
4. Beløpet, jfr. pkt. 3, bevilges av disposisjonsfondet.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå endelige avtaler med grunneiere og
andre aktuelle samarbeidspartnere, jfr. pkt. 3.
6. Kommunestyret ber om en statusrapportering og evaluering av strategien for
bredbåndsutbygging inkl fiber og mobilmaster i 1. halvår 2022

PS 3221 Høring- videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
Kommunestyrets behandling av sak 32/2021 i møte den 25.03.2021:
Behandling
Senterpartiet v/representanten Dorthe Ødegaard fremmet følgende forslag til
høringsuttalelse:
Forslag til vedtak:
Vestre Toten kommune sender inn følgende høringsuttalelse:
Svar på høringsspørsmålene:
1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens
perspektiv?
Innlandet har i dag en sykehusstruktur som ikke sikrer et helhetlig helsetilbud til
befolkningen. Den er særlig ugunstig for pasienter med et somatisk sammensatt
sykdomsbilde og for pasienter som krever spesialisert og avansert behandling. Det er
negativt at pasienter i dag delbehandles og sendes mellom ulike lokasjoner. Hvert av
sykehusene har enkelte sterke fagmiljøer, men ingen av dem kan tilby det helhetlige
behandlingsløpet som er å forvente av et moderne sykehus.
I noen tilfeller må pasienten gå utenfor Sykehuset Innlandet for å få nødvendig
helsehjelp. Det fører også til lavere inntekter for helseforetaket. En ny struktur må legge
til rette for at hele pasienten kan behandles ved Sykehuset Innlandet og forhindre
pasientlekkasjen som rammer foretakets økonomi. Det er derfor behov for å samle
behandling i et nytt hovedsykehus, Mjøssykehuset.

Vestre Toten kommune

Dagens sykehusstruktur har også rekrutteringsutfordringer som på lang sikt kan føre til
svekket behandlingskvalitet. Spesialisthelsetjenesten er i dag preget av en økende
spesialisering, noe som gjør at store nok og attraktive fagmiljøer er vesentlig for å
tiltrekke seg de riktige spesialistene. Samtidig må de gode fagmiljøene som finnes ved
dagens somatiske sykehus ivaretas i overgangen til en ny sykehusstruktur.
Onkologimiljøet på Gjøvik er et godt eksempel på det. Dette fagmiljøet er i dag en
attraktiv arbeidsplass og tiltrekker seg fagfolk fra større behandlingsinstitusjoner,
samtidig som det er en generell mangel på onkologer i Norge. Vestre Toten kommune
mener det er viktig at en ny sykehusstruktur minimerer risikoen for at disse sårbare
fagmiljøene svekkes i overgangsfasen til en ny sykehusstruktur.
Hånd i hånd med økende spesialisering er også tiden der et sykehus kun kan drive med
sin kjernevirksomhet forbi. Spesialisthelsetjenesten får et stadig større behov for
kompetanse på teknologi, datasikkerhet og samhandling med primærhelsetjenesten.
HSØ og SI har også som mål å øke sin FoU-innsats. Derfor må den nye
sykehusstrukturen legge til rette for forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom
helseforetaket, NTNU og de øvrige helseutdanningene i Innlandet. I tillegg til å sikre god
drift i en kompleks organisasjon som et sykehus, vil slike samarbeid også kunne utløse
ytterligere synergier som er positive for Innlandets utvikling og befolkning.
Innlandet er et fylke som er geografisk utstrakt og spredt bebodd, og det er dermed
behov for å forbedre det prehospitale tilbudet med en ny luftambulansebase, styrking av
eksisterende lokalmedisinske sentre og opprettelse av lokalmedisinsk senter på
Hadeland. Det er også behov for å bedre de posthospitale tjenestene og
samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten for å forebygge
reinnleggelser og sikre et helhetlig pasientforløp.
2
Vestre Toten kommune mener det er utfordrende med få tilgjengelige
behandlingsplasser for psykiatriske pasienter i spesialisthelsetjenesten. Derfor mener vi
at det er behov for å styrke tilbudet for denne pasientgruppen ved å videreutvikle det
eksisterende tilbudet på Reinsvoll. Videreutviklingen vil kunne møte det økte behovet
for psykiatrisk akutthjelp og gi pasienter nødvendig behandling i døgninstitusjon hvilket
vil være kostnadsbesparende for både kommuner og foretaket ved å demme opp for
dagens behov for kjøp av private plasser for denne pasientgruppen.

Vestre Toten kommune

Oppsummert anser Vestre Toten kommune dagens sykehusstruktur som lite
bærekraftig. Det er dyrt å drive mange vaktlinjer og deler av bygningsmassen har et
stort investeringsbehov. Vestre Toten kommune mener derfor at det var viktig og klokt
av styret i Helse Sør-Øst å gå i bresjen for et nytt hovedsykehus i Innlandet. Det er
avgjørende å vedta et virksomhetsinnhold og en helhetlig løsning som i størst mulig
grad sikrer best vilkår for fremtidig behandlingstilbud, med Mjøssykehuset som viktigste
bestanddel.
2. Hva er kommunens primære og sekundære forslag til fremtidig, helhetlig
sykehusstruktur i Innlandet?
Innledning
Innlandet må ha en moderne sykehusstruktur som sikrer et komplett og helhetlig
behandlingstilbud med en kvalitet på nasjonalt toppnivå. Gjennom en samling av
spesialiserte funksjoner og muligheten til å se pasienter med sammensatte behov i en
helhet, vil dette best kunne oppnås gjennom et hovedsykehus, Mjøssykehuset.
Mjøssykehuset blir knutepunktet i spesialisthelsetjenesten i Innlandet, noe også
målbildet slår fast. Det vil inneholde de vesentligste fagmiljøene og sysselsette flertallet
av ansatte i Innlandets spesialisthelsetjeneste. Mjøssykehusets kvalitet og plassering er
derfor det altoverskyggende i den nye sykehusstrukturen.
Innlandets støtte til en ny sykehusstruktur har alltid forutsatt en plassering ved
Mjøsbrua. Det var en slik plassering som muliggjorde enighet om et hovedsykehus til å
begynne med, og Helse Sør-Øst og foretaksmøtet har selv ved flere anledninger
stadfestet en plassering ved Mjøsbrua som en del av målbildet. Moelv har gode
kommunikasjonsforbindelser og sikrer en balansert plassering mellom Lillehammer,
Hamar og Gjøvik. Moelv er derfor det eneste plasseringsalternativet for Mjøssykehuset
som er i tråd med den regionale enigheten som var en forutsetning for en ny
sykehusstruktur til å begynne med.
Moelv-alternativet vil understøtte videreutviklingen av en felles bo- og
arbeidsmarkedsregion i Mjøsområdet, og er alternativet som best legger til rette for en
regional balanse når det gjelder næringsutvikling, befolkningsutvikling og
kompetansearbeidsplasser. Dette er et vesentlig hensyn når en så stor offentlig
virksomhet skal plasseres, siden den vil ha ringvirkninger som går langt utenfor sin
egen virksomhet.

Vestre Toten kommune

Plasseringen på Moelv er det alternativet som sikrer et best mulig hovedsykehus og en
bærekraftig sykehusstruktur på lang sikt. Hver av Mjøsbyene har varierte
arbeidsmarkeder. Det er avgjørende at hele Mjøsområdet kan fungere som
rekrutteringsbaser for et sykehus som skal sikre sterke og store fagmiljøer og et godt,
helhetlig behandlingstilbud. I tillegg bør et nytt sykehus legge til rette for samhandling
med Innlandets viktigste utdannings- og kompetansemiljø på teknologi og på helse,
nemlig miljøet ved NTNU Gjøvik. Vestre Toten kommune viser til tidligere brev og
høringsuttalelser fra Gjøvikregionen, ordførerne i Vest-Oppland, NTNU, Sintef
Manufacturing og NCE Manufacturing som ytterligere belyser dette.
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Prosjektrapporten fra Helse Sør-Øst slår også fast at det er en betydelig risiko for
pasientlekkasje fra deler av Vest-Oppland dersom hovedsykehuset legges til
Brumunddal og ikke Moelv. En sykehusstruktur som legger opp til en bevisst, men ikke
hensyntatt, pasientlekkasje fra helseforetaket er lite klok.
Vestre Toten Kommunes absolutte standpunkt er derfor at Mjøssykehuset må ligge i
Moelv. Dette gjelder uavhengig av de øvrige plasseringene. En lokalisering ved
Mjøsbrua har vært førende for målbildet og en plassering i Moelv må derfor ligge fast
før man plasserer de andre sykehusene. Dette er også i tråd med både Innlandet
fylkeskommunes og brukerutvalgets standpunkt. De har begge vedtatt at
Mjøssykehuset må ligge i Moelv uten å innta standpunkt for øvrige lokaliseringer.
Gitt målbildet med et akuttsykehus og et elektivt sykehus i tillegg til Mjøssykehuset,
mener Vestre Toten kommune at akuttsykehuset og det elektive sykehuset må
lokaliseres til Elverum og Gjøvik. Vi begrunner dette i hovedsakelig tre momenter
knyttet til samhandling med kompetansemiljøer, prosjektøkonomi og
rekrutteringsmuligheter.
For det første sikrer plasseringer i Gjøvik og Elverum nærhet til Innlandets
helseutdanninger. Gjøvik og Elverum har det beste rekrutteringsgrunnlaget for
helsepersonell i Innlandet, både for sykepleiere og etter hvert for leger fra NTNUs
planlagte desentraliserte medisinutdanning ved NTNU Gjøvik. Det er vesentlige
synergier mellom sykehusene og utdanningsinstitusjonene på Gjøvik og Elverum i form
av innovasjon, forskning, teknologisk utvikling og praksisplasser. Det vil være svært
positivt for helseforetaket og behandlingstilbudet om disse samarbeidene videreutvikles.
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En ny sykehusstruktur som distanserer seg fra disse miljøene vil være lite fremtidsrettet,
selvmotsigende og samtidig svekke forutsetningene for andre viktige institusjoner i
Innlandet.
For det andre er det vesentlig at en ny sykehusstruktur legger til rette for en bærekraftig
sykehusøkonomi. Det er risiko for at prosjektrammen sprenges og at håpet om en ny
sykehusstruktur strander på de økonomiske realitetenes bredder. Vestre Toten
kommune mener derfor at stråleenheten ved Gjøvik sykehus må bestå ut
strålebunkersens levetid, før en ny stråleenhet bygges i Mjøssykehuset. Å bygge en ny
strålebunkers og sanere den eksisterende vil føre til en økt kostnad på 500-600
millioner kroner, noe som er en vesentlig del av den totale prosjektrammen. Dette er så
langt vi kan tyde ikke hensyntatt i prosjektrapporten. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved
om konsekvensene dette vil ha for prosjektøkonomien i stor nok grad er tatt med i
beregningen.
Tilsvarende er den eksisterende bygningsmassen av høyest kvalitet å finne i Gjøvik og
Elverum. Investeringsmessig vil et akuttsykehus på Gjøvik være 300 millioner kroner
billigere enn på Elverum og 700 millioner kroner billigere enn på Lillehammer. Å velge
Gjøvik og Elverum som vertsbyer for de øvrige somatiske sykehusene reduserer derfor
investeringsbehovet og minsker risikoen for at den nye sykehusstrukturen overskrider
prosjektrammen, noe som historisk er en betydelig risiko ved sykehusutbygginger.
For det tredje har Oslo Economics i sin samfunnsanalyse av lokalisering av
akuttsykehus i Innlandet (vedlagt) vist at Gjøvik og Elverum er de beste lokaliseringene
for akuttsykehus også av andre grunner. I forhold til Lillehammer har Gjøvik og Elverum
lavere reisekostnader, bedre rekrutterings¬muligheter, lavere bygningskostnader og
større synergier med forskning og utdanning.
Vestre Toten kommune har forståelse for at det er naturlig å ha en viss geografisk
avstand mellom Mjøssykehuset og akuttsykehuset. Mjøssykehuset på Moelv innebærer
derfor at akuttsykehuset bør lokaliseres på Elverum og det elektive sykehuset på
Gjøvik. Dette selv om befolkningsgrunnlaget, synergiene med forskning og utdanning
og kostnadsbildet tilsier at akuttsykehuset skulle vært på Gjøvik og det elektive
sykehuset på Elverum. Det er imidlertid aller viktigst at Mjøssykehuset legges
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til Moelv, både for pasientenes beste og for den regionale utviklingen. Alt i alt er dette
den mest vesentlige forutsetningen for en vellykket, gjennomførbar og bærekraftig
sykehusstruktur for Innlandets befolkning.
Ellers støtter Vestre Toten kommune prosjektrapportens anbefaling om utvikling av
lokalmedisinske sentre på Hadeland, Fagernes og Otta.
Vestre Toten kommune mener at de psykiatriske sykehusene på Reinsvoll og Sanderud
bør opprettholdes, og kan ikke se at psykiatri og somatikk må samlokaliseres. Dette for
b.la. å kunne håndtere dagens- og fremtidens økende behov for øyeblikkelig hjelp for
mennesker med psykiske lidelser, samt behovet for videre behandling med
døgnopphold. Vestre Toten kommune er svært bekymret for signalene om å kutte
ytterligere sengeplasser for psykiatrisk behandling, og mener utvikling av nåværende
tilbud for denne pasientgruppen vil være kostnadseffektivt, forhindre lange
behandlingskøer og styrke forebyggende arbeid.
Forøvrig er sikkerhetsavdelingen på Reinsvoll av en så spesiell karakter at den må
opprettholdes adskilt fra Mjøssykehuset, dvs. på Reinsvoll. Sikkerhetsavdelingen er av
flere grunner ikke egnet for å være lokalisert inne på Mjøssykehuset.
Oppsummering
Vestre Toten kommune mener at denne løsningen innebærer best kvalitet og
pasientsikkerhet, best rekrutteringsgrunnlag, størst synergier med forskning og
utdanningsinstitusjoner, lavest økonomisk prosjektrisiko og gir den mest bærekraftige
og mest balanserte regionale utviklingen. En sekundær løsning kan være et
Mjøssykehus i Moelv og tre lokalsykehus. På Gjøvik (elektivt med stråleenhet), Elverum
(akuttsykehus) og Lillehammer (elektivt). Dette er en mulighet fordi det i realiteten ikke
er så stor forskjell mellom det foreslåtte by-lokalmedisinske senteret og et elektivt
sykehus.
Det har vært stor debatt knyttet til sykehusstrukturen i lang tid. Helse Sør-Øst står
overfor en vanskelig kabal der ikke alle kan gjøres til lags. Moelv muliggjør det best
mulige sykehuset for pasienten og gir best mulig regional utvikling. Vi peker på Elverum
som akuttsykehus fordi det sikrer en regional balanse når Mjøssykehuset plasseres i
Moelv, selv om Gjøvik har best rekrutteringsgrunnlag, størst opptaksområde og vil gi
størst synergier med universitets- og kompetansemiljøene. Den absolutte

Vestre Toten kommune

forutsetningen for en ny sykehusstruktur er i alle tilfeller at Mjøssykehuset legges til
Moelv.
Reinsvoll består og videreutvikles som behandlingsinstitusjon for mennesker med
psykiske lidelser.
3. Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet
innenfor det vedtatte målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten (kapittel
8.3.8)?
Vestre Toten kommune støtter en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk
for hele Sykehuset Innlandet HF i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset. Vestre Toten
kommune støtter også at det legges vekt på prehospitale tjenester og desentralisering
av enkelte spesialist¬helsetjenester. Vestre Toten kommune støtter imidlertid ikke
samlokalisering av somatikk og all psykiatri i ett nytt akuttsykehus.
Lokalisering av Mjøssykehuset i Brumunddal og akuttsykehuset i Lillehammer er
derimot en dårlig anbefaling. Forslaget gir ikke den beste løsningen for pasienten, for de
sykehusansatte eller for den regionale utviklingen av Innlandet. Løsningsforslaget er i
Vestre Totens øyne uakseptabelt og vi fraråder derfor på det sterkeste at det vedtas.
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De siste måneders misnøye er i stor grad basert på at samfunnsanalysen som ligger til
grunn for løsningsalternativet er mangelfull, svak og direkte feilaktig på flere punkter. Vi
nøyer oss med å belyse ett av dem som illustrerer hvorfor løsningsalternativet bygger
på et feilaktig grunnlag.
Samfunnsanalysens forutsetninger for reisetids- og rekrutteringsanalysen har allerede
falt. Samfunnsanalysen bygger på en antatt utbygging av E6 og ikke riksveg 4.
Realiteten er derimot at Regjeringen nå har besluttet å bygge ut riksveg 4 mellom
Mjøsbrua og Gjøvik, riksveg 25 mellom Løten og Hamar og E6 mellom Otta og
Dombås. Utbyggingen av riksveg 4 halverer reisetiden mellom Mjøsbrua og Gjøvik, noe
som endevender reisetidsanalysen som løsningsalternativet bygger på. Konsekvensen
av en utbygget riksveg 4 er at et Mjøssykehus på Moelv kommer bedre ut enn
Brumunddal både for pasientreisetid, ansattes reisetid, rekrutteringsgrunnlag i tillegg til
regional utvikling og synergier med forskning, innovasjon og helseutdanning. Vi mener
det vil være svært alvorlig om det vedtas et løsningsalternativ som er basert på en

Vestre Toten kommune

feilaktig forutsetning som har såpass mange og utslagsgivende følgefeil for resten av
analysen.
Videre gir Mjøssykehus i Brumunddal en skjevfordeling øst-vest med en kraftig
ubalanse og forfordeling av Hamar på bekostning av Vest-Oppland. Det handler om
noe mer enn en fordeling av statlige arbeidsplasser. Industri- og
kompetansenæringslivet i Gjøvikregionen står i hard internasjonal konkurranse og
erfarer at spesialisthelsetjenesten er en avgjørende del av det brede arbeidsmarkedet
som de er avhengige av for å kunne rekruttere og opprettholde sin konkurransekraft.
Partnerne til arbeidstakerne i næringslivet og universitetet jobber ofte i
spesialisthelsetjenesten.
Det vil være svært beklagelig om en ny sykehusstruktur, som i utgangspunktet skal
være et gode for Innlandet, ender opp med å svekke andre sentrale vekstmotorer. Det
er alvorlig i et fylke som lider av fraflytting og befolkningsnedgang. Et Mjøssykehus i
Moelv, derimot, vil opprettholde et bredt, variert arbeidsmarked som altså er en
forutsetning for konkurransekraften til det viktigste industri- og kompetansemiljøet i
Innlandet. NTNU, Sintef Manufacturing, og NCE Manufacturing påpeker selv dette i
flere brev til helseforetaket, og anbefaler en plassering i Moelv.
En lokalisering i Moelv støtter opp under konkurransekraften til næringslivet i både
Hamarregionen, Lillehammerregionen og Gjøvikregionen, og har ikke den forfordelende
virkningen mellom Mjøsregionene som Brumunddal har.
Som belyst over vil et Mjøssykehus i Brumunddal føre til økt pasientlekkasje til Oslo og
Viken og dermed undergrave Sykehuset Innlandets inntektsgrunnlag. Dette går til
syvende og sist ut over pasientene. Frafall fra helseforetaket gir også svakere
rekrutteringsgrunnlag og økt risiko for sårbare fagmiljøer.
Vestre Toten kommune mener også at forslaget om et akuttsykehus på Lillehammer er
dårlig begrunnet. Sammenlignet med akuttsykehus på Gjøvik eller Elverum innebærer
en plassering i Lillehammer høyere reisekostnader, dårligere rekrutterings¬muligheter
og mindre synergier med forskning og utdanning. I tillegg fordrer et akuttsykehus i
Lillehammer betydelig større investeringer enn videre akuttdrift i både Elverum og
Gjøvik.
Vestre Toten kommune stiller derfor spørsmålstegn ved den økonomiske realismen i
det helhetlige løsningsalternativet. Forslaget legger gjennomgående opp til dyrere
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løsninger enn det som er mulig med en alternativ struktur. Samlet sett øker dette
prosjektrisikoen til et for høyt nivå. Disse kostnadsdrivende elementene gjør at det vil
være vanskelig å ta høyde for uforutsette kostnadssprekker underveis. Det synes ikke
som om denne problematikken har blitt tilstrekkelig belyst, og Vestre Toten kommune
ber styret i Helse Sør-Øst ta dette på alvor.
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Til sist bør det nevnes at løsningsforslaget har skapt unødig splid og kraftige reaksjoner
i Innlandet fordi det går imot den demokratiske enigheten som lå til grunn for
Mjøssykehuset ved Mjøsbrua. Det kan i verste fall risikere å undergrave tilliten til
helseforetakene og sykehusstrukturen.
4. Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt
bidra til å gjøre den anbefalte løsningen bedre?
Det viktigste for en ny sykehusstruktur er at Mjøssykehuset blir av best mulig kvalitet for
pasientene. Den må i tillegg legge til rette for en god regional utvikling og ikke svekke
forutsetningene for vekst og utvikling i Innlandet. En lokalisering av Mjøssykehuset i
Moelv vil være det viktigste grepet for å sikre vekst i alle Mjøsbyene. Vestre Toten
kommune anmoder derfor Helse Sør-Øst om å følge tidligere vedtak samt
fylkeskommunens og brukerutvalgets anbefaling om å lokalisere Mjøssykehuset i
Moelv, og ikke i Brumunddal.
Akuttsykehuset og det elektive sykehuset bør lokaliseres på Elverum og Gjøvik. Dette
vil gi lavere reisekostnader, bedre rekrutterings¬muligheter, lavere bygningskostnader
og større synergier med forskning og utdanning enn en lokalisering av akuttsykehus
eller elektivt sykehus på Lillehammer.
Strålebunkersen bør beholdes på Gjøvik ut dens levetid for å spare store
investeringskostnader og sikre en trygg overgang for det gode, men sårbare,
onkologimiljøet.
Det psykiatriske sykehuset på Reinsvoll bør videreføres grunnet det komplette og
tverrfaglige behandlingstilbudet som tilbys. Beliggenheten og de fysiske forutsetningene
i seg selv er et godt argument for muligheten til effektiv benadling, gir terapeutiske
muligheter og en skjermet tilværelse for pasientene.
Videre er det bekymringsfullt at antall sengeplasser skal reduseres betraktelig, særlig
med tanke på ivaretakelsen av akuttberedskapen for psykiatriske pasienter som i dag
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ivaretas av fire øyeblikkelig hjelp avdelinger. Sikkerhetsavdelingen bør beholdes på
Reinsvoll av hensyn til pasientene og deres særegne og langvarig behov for
behandling.
På sikt bør psykiatritilbudet på Reinsvoll videreutvikles. Dette grunnet økende behovet
for akuttbehandling og videre ivaretakelse av personer med alvorlig psykisk lidelse ved
døgnenheter. En videreutvikling av nåværende tilbud vil redusere foretakets behov for
kjøp av tjenester hos private aktører . Dette vil være et billigere og mer effektivt tilbud.
Avstemning:
Flertallsinnstillingen fra formannskapet fikk 18 stemmer (AP,FRP, R, MDG, Anne Karin
Synstelien (U)), - 13 stemte for forslaget fra Ødegaard (SP,H, SV, Anders Vildåsen (U))

Vedtak

1. Vestre Toten kommune sitt syn på fremtidig sykehusstruktur er 0-alternativet, det
vil si bevaring av dagens struktur. Dette utdypes i eget høringsnotat.
2. Vestre Toten kommune støtter kritikken fra Gjøvik kommune av
samfunnsanalysen utført av COWI.

PS 3321 Politisk behandling av handlingsplan mot radikalisering og voldelig
ekstremisme
Kommunestyrets behandling av sak 33/2021 i møte den 25.03.2021:
Behandling
Saken trekkes.
Vedtak
Saken trekkes.
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PS 3421 Kommunedelplan for klima for Vestre Toten kommune - Varsel om
oppstart av planarbeid og forslag til planprogram
Kommunestyrets behandling av sak 34/2021 i møte den 25.03.2021:
Behandling
Representanten Aage Midtbu (SP) fremmet følgende forslag til endringer i ordlyd:
Side 3: Andre linje i siste avsnitt må det stå – forpliktet seg til å
gjennomføre reduksjon i klimagassutslipp.
Side 7: I det siste avsnittet om Landbruk brukes både landbruk og jordbruk, men
landbruk er ikke nødvendigvis koblet opp mot bruk av jord, eksempelvis rene
kraftforproduksjoner. I andre linje bør setningen endres til:
-Jevnt over er utslipp fra landbruket den nest største utslippskilden i
kommunen. (Menes det med utslipp både klimagassutslipp og næringsstoffer?) Det
synes noe merkelig at det kvantifiseres til 28% i VTK når utslipp fra landbruket i Norge
er beregnet til 9%. Dessuten er i alle fall jordbruk sirkulær virksomhet som binder CO2 i
fotosyntesen.
Side 8: Avsnitt ” Bygg og anlegg”. Første hele setning bør endres til :
-Bruk av klimavennlige materialer, herunder økt bruk av treverk er et moment innenfor
i bygg og anlegg som må tillegges vekt i planen.
Forslag til endring: Stryk generelle og
jevne.
- Å motivere innbyggerne til fornuftige grep i egne liv når det
gjelder klimaavtrykk, kan gi store klimagevinster
.

- Temaet forventes å kunne skape et stort

engasjement hos innbyggerne i VTK.
Side 9:

3.2. Administrativ organisering. Her listes opp 8 områder som en

prosjektgruppe skal representere. Foreslår at en i punktet landbruk føyer til Landbruk/ skog
Representanten Paula Elvesveen (MDG) fremmet følgende forslag til ordendring:
Øverst på side 8 under tema landbruk ønskes endring til:

Vestre Toten kommune

«Både skog og myr i utmark MÅ være tema (stryk aktuelle) inn i planen siden disse
naturlig binder karbon og utgjør en god del av arealet i kommunen.»
Avstemning:
Innstillingen fra planutvalget med endringsforslagene fra Midtbu og Elvesveen ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak
Planprogram for kommunedelplan for klima for Vestre Toten kommune legges ut til
offentlig ettersyn og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av klimaplanarbeidet.
Høringsperioden settes til 01.04.-13.05.2021
Høringsinnspill og kommunedirektørens kommentarer til disse legges frem for ny
politisk behandling og fastsettelse av planprogrammet i juni 2021.

PS 3521 Forslag om endringer i selskapsavtale og vedtekter for MjøsLab IKS
Kommunestyrets behandling av sak 35/2021 i møte den 25.03.2021:
Behandling
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale og vedtekter for MjøsLab IKS.

PS 3621 Oppnevning av nytt medlem i felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten og
Vestre Toten
Kommunestyrets behandling av sak 36/2021 i møte den 25.03.2021:
Behandling
Kommunestyret merker seg den høye møteaktiviteten i forliksrådet og det forventes at
det gis kompensasjon for nedlagt arbeid. Arbeidsbelastningen er tidkrevende og kan
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medføre begrensninger i å rekruttere kandidater i vervet. Organiseringen av felles
forliksråd følges opp og evalueres i løpet av perioden.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Lise Thomassen Midtskogen fritas som medlem av felles forliksråd for Gjøvik,
Østre Toten og Vestre Toten.
2. Amanda Maria Tandsether velges inn som nytt medlem fra Vestre Toten.
Rekkefølge blir som følger:
1.Norodd Jemtland Moen og 3. varamedlem Kristin Hageengen Tokerud (fra Gjøvik)
2.Erland Opsahl og 1. varamedlem Aud-Karin Grøtberg (fra Østre Toten)
3.Amanda Maria Tandsether og 2. varamedlem Henning Engeskaug Karlsen (fra Vestre
Toten)

Åpen post

Representanten Svein Erik Sørensen (FRP):
Leser i Totens blad at det skal legges ny asfalt på fylkesvegene i vårt distrikt. Men jeg
reagerer på den voldsomme skjevfordelingen av antall meter mellom Østre og Vestre
Toten.
Reagerer også på hvilke strekningen som er prioritert da jeg mener veiene over
«høgda» bør med.
Så spørsmålene er: har Vestre Toten sendt inn forslag på strekninger som bør
prioriteres ? Har vi samarbeidet med Østre Toten om å få prioritert opp strekninger som
er av felles interesse ?
Svar: Kommunedirektør:
Kommunestyret har gitt uttalelse til handlingsplaner for fylkesveger. Handlingsplanen er
sendt ut på ny runde og det gis anledning til å gi uttalelse. Reasfaltering er ikke med i
grunnlaget og er en ren faglig sak som vurderes og prioriteres ut fra vegstandard.
Kommunen har ikke sendt inn forslag og ikke samarbeidet med Østre Toten om
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prioriterte strekninger. Kommunedirektøren henleder oppmerksomheten
på handlingsplanen som sendes ut på høring i løpet av våren og at spørsmålet om
reasfaltering kan tas med i en eventuell høringsuttalelse.
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020 FOR
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
05.05.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Foreløpig revisjonsberetning 2020 – Totenbadet (beretning av 15/4-21)
2. Endelig revisjonsberetning 2020 - Totenbadet
3. Styrets årsberetning for 2020 - Totenbadet
4. Årsregnskap for 2020 - Totenbadet

Unntatt off.
Nei
Vedlegg:
Vedlegg 1
Ikke vedlagt (ettersendes)
Vedlegg 2
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FORSLAG TIL VEDTAK:
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING 2020 FOR TOTENBADET VESTRE TOTEN KF
Innledning:
Kontrollutvalgets oppgave er å uttale seg om foretakets årsregnskap og årsberetning, jf.
kommunelovens § 14-3.
Kontrollutvalget har behandlet foretakets årsregnskap for 2020. Sammen med
årsregnskapet forelå revisors beretning og styrets årsberetning.
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte
dokumentene og orienteringer fra kommunens/foretakets revisor og kommunedirektøren.
Revisors beretning:
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon,
dvs. at revisor mener kommunens årsregnskap for 2020 er avlagt uten vesentlig feil og at
lovmessige krav er oppfylt.
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Årsberetningen:
Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til årsberetningen er fulgt, jf.
kommunelovens § 14-7. Alle områdene som det stilles krav om at det skal redegjøres for er
omtalt i den fremlagte årsberetningen.
Foretakets økonomiske situasjon:
…….
Andre forhold:
……
Oppfølging av påpekninger fra revisor:
Det foreligger ingen påpekninger fra regnskapsrevisor som ikke er fulgt opp.
Oppfølging av vedtak i kommunestyrets om regnskapsrevisjoner:
Det foreligger ingen vedtak i kommunestyret om regnskapsrevisjoner som ikke er fulgt
opp.
Kontrollutvalgets konklusjon:
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen.

SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunn / oppsummering:
Kontrollutvalgets oppgave er å lage en uttalelse til årsregnskapet som skal følge regnskapssaken til
kommunestyret.
Kommunens/foretakets revisor er invitert til å oppsummere revisjonsarbeidet, presentere
revisjonsberetningen og orientere om det fremlagte årsregnskapet.
Kommunedirektøren er invitert til å kommentere det fremlagte regnskapet, driften ved anlegget og
samhandlingen mellom kommunen og foretaket.
De utsendte dokumentene og orienteringene i møtet skal gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for
å ivareta sitt ansvar med å påse at årsregnskapet er revidert på betryggende måte og å sette utvalget i
stand til å utforme en uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen (jf. forskrift om kontrollutvalg og
revisjon § 3).
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner blir
fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp. Med
påpekninger fra revisor refereres til kommunelovens krav om rapportering fra revisor:
• Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor - nummererte brev (jf. kommunelovens § 24-7)
• Revisjonsberetningen (jf. kommunelovens § 24-8)
• Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen (jf. kommunelovens § 24-9)
Utkast til uttalelse (forslag til vedtak) tar utgangspunkt i tidligere praksis og veileder fra Norges
kommunerevisorforbund (NKRF) der temaer som kan inngå i kontrollutvalgets uttalelse er drøftet.
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Vedtak i saken, dvs. kontrollutvalgets uttalelse, fullføres etter orienteringer og dialog med revisor og
kommuneledelsen i møtet. Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til fjorårets årsregnskap
(til slutt i saksfremlegget).
Kontrollutvalgets oppgaver i hht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon:
Kontrollutvalgets uttalelse (kommunelovens § 14-3, jf. forskriftens § 3 annet ledd):
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.
Bestemmelsen gjelder også kommunale foretak, jf. kommuneloven § 9-1 fjerde ledd.
Øvrige kapitler i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for foretak.
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):
Bestemmelsen i andre ledd stiller krav om at kontrollutvalget skal uttale som om
årsregnskapene og årsberetningene. Bestemmelsen gir ikke nærmere føringer om uttalelsens
innhold. Det følger imidlertid av bestemmelsen at kontrollutvalgets uttalelse skal inngå i
grunnlaget for kommunestyrets behandling av og vedtak om årsregnskap og årsberetning, jf.
også kommuneloven § 14-3 andre og tredje ledd. Kontrollutvalgets uttalelsesplikt må ses i lys
av dette, og uttalelsen skal således knytte seg til forhold ved årsregnskapet eller
årsberetningen. Det primære utgangspunktet for kontrollutvalgets uttalelse vil dermed være
de feil og mangler eller andre forhold som regnskapsrevisor har tatt opp i tilknytning til
regnskapsrevisjonen, jf. kommuneloven § 24-5 til § 24-8.
Oppfølging av påpekninger fra revisor (forskriftens § 3 tredje ledd):
Dersom tidligere påpekninger fra revisor ikke er fulgt opp, kan det være aktuelt å omtale dette i
uttalelsen til årsregnskapet. Kontrollutvalgets oppgave knyttet til påpekninger fra revisor går frem av
forskriftens § 3 tredje ledd:
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt
opp, skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):
Tredje ledd angir ikke direkte hvem som har ansvaret for at forholdene som påpekes,
blir rettet opp eller fulgt opp. Som oftest vil det være kommunedirektøren som har
ansvaret for å rette opp eller følge opp de påpekningene som revisor har gjort, men
dette gjelder ikke ubetinget. Når det særskilt gjelder nummererte brev, er det i
merknaden til kommuneloven § 24-7 lagt til grunn at det er kommunedirektøren som
har ansvaret for å rette opp eller følge opp. Dersom forholdet imidlertid retter seg mot
et kommunalt foretak, vil det være daglig leder i foretaket som har dette ansvaret.
Hvem som har ansvaret, vil i det vesentlige følge av revisorens påpekning. Dersom
påpekningene (forholdene) ikke blir rettet opp, pålegger bestemmelsen
kontrollutvalget en plikt til å rapportere dette til kommunestyret.
Påpekningene er knyttet til følgende dokumenter fra revisor:
•

§ 24-7 Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev)
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-

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er
tatt opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig
fulgt opp (fremgår av lovteksten).
- Dersom kontrollutvalget mottar et nummerert brev samtidig med revisjonsberetningen,
bør brevet behandles for seg i en egen sak. Innholdet i et slikt nummerert brev bør
omtales i kontrollutvalgets uttalelse, dersom det har konsekvenser for behandling av
årsregnskapet og årsberetningen (kilde: NKRF sin veileder om kontrollutvalgets
uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen, mars 2021).
§ 24-8 Revisjonsberetning
§ 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen

•
•

Oppfølging av kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner (forskriftens § 5):
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal
rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):
Bestemmelsen fastsetter en plikt for kontrollutvalget til å påse at vedtak om
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller som
kommunestyret treffer, blir fulgt opp. Bestemmelsen utfyller dermed kommuneloven §
23-2 første ledd bokstav e). Kontrollutvalget må rapportere til kommunestyret eller
fylkestinget om hvordan kommunestyrets vedtak er blitt fulgt opp. Rapporteringen skal
inneholde både saker som er fulgt opp på en tilfredsstillende måte og saker som ikke
er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
Lovbestemte krav til foretakets årsberetning:
I tillegg til årsregnskapet foreligger kommunens årsberetning. Årsberetningen har vært gjenstand for
gjennomgang av revisor som en del av revisjonen av årsregnskapet som revisor uttaler seg om.
Kommuneloven stiller følgende krav om innhold i årsberetningen:
§ 14-7.Årsberetning
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller
fylkeskommunens samlete virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for
hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak.
Årsberetningene skal redegjøre for
forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om
den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige
b)
avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig
c)
betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter
f)
likestillings- og diskrimineringsloven § 26.
Årsberetningene skal avgis senest 31. mars.
a)
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Kontrollutvalgets uttalelse til fjorårets årsregnskap:
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP 2019 FOR
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Totenbadet Vestre Toten KF for 2019.
Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetningen for
2019.
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte
dokumentene, og orienteringer fra foretakets revisor/Innlandet Revisjon IKS og
kommuneadministrasjonen v/kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og
regnskapsleder.
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetning har en positiv totalkonklusjon,
dvs. at revisor mener årsregnskapet er avlagt uten vesentlige feil.
Kontrollutvalget har følgende kommentarer foretakets årsregnskap og
årsberetning:
a) Foretakets årsresultat og økonomiske stilling:
Kontrollutvalget har merket seg at foretakets regnskap for 2019 viser et positivt
netto driftsresultat på 1 020 470 kroner. Dette er en vesentlig forbedring
sammenlignet med 2018 der man hadde et negativt netto driftsresultat på 935 676
kroner. Årsaken til det gode resultatet i 2019 er primært økte inntekter på grunn av
gode besøkstall. Når det gjelder resultatet for 2018 er det viktig å merke seg at
vedtak om overføring av overskuddet i 2017 til kommunen er regnskapsteknisk
bokført som utgift i 2018-regnskapet. Dette har ikke noe med driften av Totenbadet
i 2018 å gjøre, og regnskapsført netto driftsresultat i 2018 blir dermed misvisende.
Korrigerer man for dette forholdet så gir dette et positivt netto driftsresultat i 2018
på 33 108 kroner.
Det er viktig å merke seg at regnskapet til Totenbadet ikke inkluderer kostnader
knyttet til bygningsmassen. Dette ansvaret tilligger Vestre Toten kommune
gjennom en egen avtale mellom driverselskapet (Totenbadet) og kommunen.
Av øvrige forhold har kontrollutvalget merket seg:
• Tilfredsstillende likviditetssituasjon.
• Ingen reserver (disposisjonsfond).
b) Avklaring omkring avtale mellom Totenbadet og kommunen mht.
vedlikeholdsutgifter
Det foreligger en egen avtale mellom driverselskapet (Totenbadet) og kommunen
når det gjelder utgifter knyttet til vedlikehold av bygningsmassen.
Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til regnskapet for 2018 av det var behov for
behov for gjennomgang av avtalen med tanke på avklaring/presisering av foretakets
(leietaker) og kommunens (utleiers) ansvar for de ulike utgiftene.
Kommunedirektøren har informert kontrollutvalget om at det i 2019 er foretatt en
gjennomgang og at ansvarsfordelingen nå er tydeliggjort/avklart.
c) Besøksutviklingen – ny rekord i 2019:
Kontrollutvalget har merket seg at besøkstallet i 2019 var svært godt og ny rekord.
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Nedenfor følger en oversikt de siste 5 årene:
År
Besøk

2019
135 000

2018
120 000

2017
120 000

2016 *)
105 000

2015
115 000

*) I 2016 var skolesvømmingen ikke lagt til Totenbadet.
d) Styrets årsberetning om omtale av utviklingen i 2020:
I siste avsnitt i foretakets årsberetning for 2019 omtales utsikter for 2020. Med
bakgrunn i at styret behandlet årsberetningen i sitt møte den 31.03.2020 er
kontrollutvalget forundret over at korona-utbruddet ikke er kommentert.
Nedstengingen av badet og utsikkerheten som forelå på dette tidspunktet omkring
Totenbadets drift og inntekter i 2020 burde vært omtalt.
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert
20. mai 2020, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for
Totenbadet Vestre Toten KF for 2019.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE TOTEN KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020
Innledning:
Kontrollutvalgets oppgave er å uttale seg om kommunes årsregnskap og årsberetning før
formannskapet innstiller til vedtak, jf. kommunelovens § 14-3.
Kontrollutvalget har behandlet kommunens årsregnskap for 2020. Sammen med årsregnskapet
forelå revisjonsberetningen og kommunens årsrapport (inkludert lovpålagt årsberetning, jf.
kommuneloven § 14-7).
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene,
og orienteringer fra kommunens revisor og kommuneledelsen.
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Revisors beretning:
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, dvs. at
revisor mener kommunens årsregnskap for 2020 er avlagt uten vesentlig feil og at lovmessige
krav er oppfylt.
Årsberetningen:
Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til årsberetningen er fulgt, jf.
kommunelovens § 14-7. Alle områdene som det stilles krav om at det skal redegjøres for er
omtalt i den fremlagte årsberetningen.
Kontrollutvalgets kommentarer til årsregnskap og årsberetning:
a) Økonomisk situasjon og finansielle måltall:
Kommunen skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi, jf.
kommunelovens § 14-2. Ingen av de tre økonomiske måltallene som kommunestyret
har vedtatt er oppfylt:
Måltall
2020
Netto driftsresultat
(i % av brutto
driftsinntekter)
Lånegjeld
(i % av brutto
driftsinntekter)
Disposisjonsfond
(i % av brutto
driftsinntekter)

Minimum
– 0,6 %
Maksimum
132 %
Minimum
60 mill.

Resultat
2020
-1,8 %
141 %
45 ill

Kommunens handlefrihet er betydelig forverret gjennom året og kommunens
finansielle stilling pr. 31.12.2020 må betegnes som svak.
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til måltallene:
•

Netto driftsresultat:
Regnskapet for 2020 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på 20,1 millioner
i 2020 (- 1,8 % av driftsinntektene). Anbefaling fra sentrale myndigheter er at man
har et netto driftsresultat som minimum utgjør 1,75% av driftsinntektene over tid.
Dette for å kunne avsette midler til egenfinansiering av investeringer og for å kunne
håndtere uforutsette svingninger i driften gjennom året. Netto driftsresultat under
anbefalt nivå vil gi svekket handlingsfrihet over tid og vil ikke være bærekraftig.

•

Lånegjeld:
Kommunens lånegjeld (langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser og utlån) utgjør
141 % av brutto driftsinntekter. Dette er noe over kommunen eget måltall (132 %).
Anbefaling fra sentrale myndigheter er at netto lånegjeld ikke overstiger 75-80 %
av brutto driftsinntekter. Kommunens netto lånegjeld (langsiktig gjeld ekskl.
pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler) utgjør ca. 137 %. Dette er langt
over anbefalingen fra sentrale myndigheter om maks 80 %. Utviklingen i
lånegjelden krever oppmerksomhet i tiden fremover.
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•

Disposisjonsfond:
Kommunen har pr. 31.12.2020 ca. 45 millioner på disposisjonsfond. Dette er noe
under kommunens egen målsetting om minimum 60 millioner. Anbefaling fra
sentrale myndigheter er at disposisjonsfondet bør utgjøre minimum 5-10 % av
brutto driftsutgifter. Kommunens disposisjonsfond pr. 31.12.2020 utgjør 4,1 % av
brutto driftsinntekter, mao. en del under anbefalt nivå.

a) Andre forhold:
• ……….(fylles ut i møtet)
Oppfølging av påpekninger fra revisor:
Det foreligger ingen påpekninger fra regnskapsrevisor som ikke er fulgt opp.
Oppfølging av vedtak i kommunestyrets om regnskapsrevisjoner:
Det foreligger ingen vedtak i kommunestyret om regnskapsrevisjoner som ikke er fulgt opp.
Kontrollutvalgets konklusjon:
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen.

SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunn/oppsummering:
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen. Uttalelsen skal oversendes til
kommunestyret1 med kopi til formannskapet2. Uttalelsen må foreligge før formannskapet skal avgi sin
innstilling til årsregnskapet og årsberetningen.
Fra og med regnskapsåret 2020 skal kontrollutvalgets uttalelse etter kommuneloven også omfatte
årsberetningen.
Det er opp til kontrollutvalget selv å bestemme hva uttalelsen skal inneholde. Hverken loven eller
forskriften stiller konkrete krav til hva uttalelsen skal inneholde, utover at den skal knytte seg til forhold
i årsregnskapet eller årsberetningen og tilhørende revisjonsberetning.
Kontrollutvalgets behandling i møtet og grunnlag for å avgi uttalelsen:
Relevante dokumenter, dvs. årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen, følger vedlagt saken.
I tillegg er det, i likhet med tidligere år, lagt opp til følgende presentasjoner i møtet:
A. Kommunens revisor presenterer revisjonsberetningen og orienterer om revisjonsarbeidet.
Kommunikasjon med revisor gjennom revisjonsprosessen er også en del av grunnlaget for saken.
Det vises her til tidligere saker i forbindelse med:
• Revisors presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi (høst)
• Revisors statusrapportering etter utført interimsrevisjon (vinter)
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Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp i
nummert brev, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. Dette fremgår
av kommunelovens § 24-7.
B. Kommuneledelsen/regnskapsansvarlig presenterer:
•

Årsregnskapet med vekt på kommunens økonomiske stilling, vesentlige regnskapsmessigeog avgiftsmessige problemstillinger og overordnet internkontroll på økonomiområdet.

•

Årsberetningen
Den obligatoriske årsberetningen er hjemlet i kommunelovens § 14-7 der områdene det skal
redegjøres for er angitt:
a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om
den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige
avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig
betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt
etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Samlet skal dette gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for å ivareta sitt ansvar med å påse at
årsregnskapet er revidert på betryggende måte og å sette utvalget i stand til å utforme en uttalelse
til årsregnskapet og årsberetningen (jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).
Utkast til uttalelse (forslag til vedtak) er utformet med utgangspunkt i tidligere praksis og veileder
fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF, 2021) der temaer som kan inngå i kontrollutvalgets
uttalelse er drøftet.
Kontrollutvalgets oppgaver i hht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon:
Kontrollutvalgets uttalelse (kommunelovens § 14-3, jf. forskriftens § 3 annet ledd):
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):
Bestemmelsen i andre ledd stiller krav om at kontrollutvalget skal uttale som om årsregnskapene
og årsberetningene. Bestemmelsen gir ikke nærmere føringer om uttalelsens innhold. Det følger
imidlertid av bestemmelsen at kontrollutvalgets uttalelse skal inngå i grunnlaget for
kommunestyrets behandling av og vedtak om årsregnskap og årsberetning, jf. også
kommuneloven § 14-3 andre og tredje ledd. Kontrollutvalgets uttalelsesplikt må ses i lys av
dette, og uttalelsen skal således knytte seg til forhold ved årsregnskapet eller årsberetningen.
Det primære utgangspunktet for kontrollutvalgets uttalelse vil dermed være de feil og mangler
eller andre forhold som regnskapsrevisor har tatt opp i tilknytning til regnskapsrevisjonen, jf.
kommuneloven § 24-5 til § 24-8.
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Oppfølging av påpekninger fra revisor (forskriftens § 3 tredje ledd):
Dersom tidligere påpekninger fra revisor ikke er fulgt opp, kan det være aktuelt å omtale dette i
uttalelsen til årsregnskapet. Kontrollutvalgets oppgave knyttet til påpekninger fra revisor går frem av
forskriftens § 3 tredje ledd:
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt
opp, skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):
Tredje ledd angir ikke direkte hvem som har ansvaret for at forholdene som påpekes, blir
rettet opp eller fulgt opp. Som oftest vil det være kommunedirektøren som har ansvaret for å
rette opp eller følge opp de påpekningene som revisor har gjort, men dette gjelder ikke ubetinget.
Når det særskilt gjelder nummererte brev, er det i merknaden til kommuneloven § 24-7 lagt til
grunn at det er kommunedirektøren som har ansvaret for å rette opp eller følge opp. Dersom
forholdet imidlertid retter seg mot et kommunalt foretak, vil det være daglig leder i foretaket som
har dette ansvaret. Hvem som har ansvaret, vil i det vesentlige følge av revisorens påpekning.
Dersom påpekningene (forholdene) ikke blir rettet opp, pålegger bestemmelsen kontrollutvalget
en plikt til å rapportere dette til kommunestyret.
Påpekningene er knyttet til følgende dokumenter fra revisor:
• § 24-7 Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev)
- Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt
opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp
(fremgår av lovteksten).
- Dersom kontrollutvalget mottar et nummerert brev samtidig med revisjonsberetningen,
bør brevet behandles for seg i en egen sak. Innholdet i et slikt nummerert brev bør
omtales i kontrollutvalgets uttalelse, dersom det har konsekvenser for behandling av
årsregnskapet og årsberetningen (kilde: NKRF sin veileder om kontrollutvalgets uttalelse
om årsregnskapet og årsberetningen, mars 2021).
• § 24-8 Revisjonsberetning
• § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen
Oppfølging av kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner (forskriftens § 5):
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal
rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):
Bestemmelsen fastsetter en plikt for kontrollutvalget til å påse at vedtak om regnskapsrevisjoner,
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller som kommunestyret treffer, blir fulgt opp.
Bestemmelsen utfyller dermed kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav e).
Kontrollutvalget må rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets
vedtak er blitt fulgt opp. Rapporteringen skal inneholde både saker som er fulgt opp på en
tilfredsstillende måte og saker som ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP:
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE TOTEN KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2019
Kontrollutvalget har behandlet Vestre Toten kommunes årsregnskap for 2019. Sammen med
årsregnskapet forelå revisors beretning og kommunens årsrapport for 2019.
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og
orienteringer fra kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen ved
kommunedirektør, ass. kommunedirektør og regnskapsleder.
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon når det
gjelder årsregnskapet, men at revisor i sin beretning påpeker følgende lov-/regelverksbrudd:
•

Kommunens prinsipper for beregning av gebyrer for selvkosttjenester er i strid med
regelverket for selvkost.

Kontrollutvalget har følgende kommentarer til kommunes årsregnskap og årsrapport for
2019:
a) God økonomistyring og budsjettdisiplin innenfor tjenesteområdene
Den ordinære driften (tjenesteområdene) viser samlet et negativt avvik på 3,3 millioner
(«underskudd») sammenlignet med regulert budsjett. Merforbruket utgjør kun 0,3 % av sum
driftsutgifter, noe som må anses som et godt treff. Samlet sett indikerer dette en
gjennomgående god økonomistyring og budsjettdisiplin innenfor den styrbare delen av driften.
Ingen tjenesteområder utmerker seg med store avvik.
b) Kommunens økonomiske situasjon
Kontrollutvalget vurderer kommunens økonomiske situasjon som sårbar og handlefriheten
begrenset. Dette begrunnes slik:
 Negativ utvikling i netto driftsresultat:
Netto driftsresultat utgjør i 2019 kun 0,3 % av driftsinntektene. Dette er langt under
Fylkesmannens anbefalte nivå om minimum 1,75 %. Kommunens netto driftsresultat
har vist en negativ utvikling siste årene. Trenden er bekymringsfull.
 Begrensede reserver/disposisjonsfond:
Pr. 31.12.2019 har kommunen bokført ca. 69 millioner i disposisjonsfond. Fondet utgjør
ca. 6,4 % av sum driftsinntekter, noe som er akseptabelt men sårbart.
 Utsatt kostnadsføring av pensjon – 79 millioner:
Det er ikke gjort avsetninger til å møte disse kostnadene, noe som betyr at man må finne
dekning for 79 millioner i fremtidige budsjetter.
 Presset likviditetssituasjon:
Kommunens likviditetssituasjon er betydelig svekket gjennom 2019, mye på grunn av
reduksjon i ubrukte lånemidler.
 Høy lånegjeld:
Kommunen har svært høy lånegjeld. Høy lånegjeld gir høy rente- og avdragsbelastning i
driftsregnskapet og øker sårbarheten for renteøkninger. Se kommentar under.
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c) Utviklingen i lånegjeld
Fylkesmannens benytter netto lånegjeld ved vurdering av kommunenes gjeldssituasjon
(langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler).
Det er ingen entydig grense for når en kommune kan sies å ha et høyt gjeldsnivå, men ofte
brukes en tommelfingerregel som tilsier at netto lånegjeld over 75-80 % av driftsinntektene gir
begrenset økonomisk handlingsrom for kommunene. Ved utgangen av 2019 utgjorde Vestre
Toten kommunes netto lånegjeld ca. 1,4 milliarder. Dette utgjør 132 % av sum driftsinntekter.
Dette er høyt over anbefalt nivå. Utviklingen i lånegjelden krever oppmerksomhet i tiden
fremover.
d) Større økning i driftsutgifter enn driftsinntekter – bekymringsfull utvikling
Kommunens samlede driftsinntekter økte med 3,4 % fra 2018. I samme periode økte
kommunens driftsutgifter med 4,6 %. En utvikling der økningen i driftsutgiftene er høyere enn
økningen i driftsinntektene er ikke bærekraftig over tid. Utviklingen må følges nøye i tiden
fremover.
e) Bokført netto pensjonsforpliktelse – ca. 167 millioner Bokførte pensjonsmidler (eiendel) i
balansen utgjør i underkant av 1,2 milliarder, mens beregnede pensjonsforpliktelser (gjeld) i
balansen utgjør over 1,3 milliarder. Differansen utgjør ca. 167 millioner i netto forpliktelse
(langsiktig gjeld). Kontrollutvalget har forstått det slik at bokført netto pensjonsforpliktelse
ikke innebærer en reell betalingsforpliktelse, og at den bokførte gjelden derfor ikke
representerer noen bekymring når det gjelder kommuneøkonomien.
f) Selvkostberegning - Byggesak
Kontrollutvalget er opplyst om at det er foretatt selvkostberegninger innenfor Byggesak, selv
om dette ikke fremgår av årsregnskapets note 8 som viser selvkostberegninger.
Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å innarbeide opplysninger om Byggesak i
noten om selvkostberetninger i årsregnskapet for neste år.
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 20. mai
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap og årsberetning for
2019.

7

VEDLEGG 1

