Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
Sekretariatet

Raufoss, 23. mars 2021.
J.nr./referanse: 04-21/VT/ks
KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Torill Hansen (Frp)
Hege Eriksen (Ap) - forfall
Stein Knutsen (Ap), første vara
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara

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

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

Dato: Onsdag 7. april 2021 (utsatt møte fra 24. mars 2021)
Tid: Kl. 0830 – ca. 1300
Sted: Formannskapssalen, rådhuset
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post
kjetil@kontrollutvalget.no.
Forfall og innkalling av vara:
Hege Eriksen (Ap) har meldt forfall. Første vara Stein Knutsen (Ap) er innkalt.
Etter avtale innkalles første vara Inger Lilleby Fløgum (H) til møtet.
Deltakelse fra andre:
•

Kommunedirektøren/administrasjonen deltar fra kl. 0900 i f.m. sak 13 (IT-sikkerhet) og
sak 14 (digitalisering og gevinstrealisering).

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 7. april 2021

SAK NR. 11/2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.02.2021

SAK NR. 12/2021

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2020

SAK NR. 13/2021

IT-SIKKERHET OG RISIKOVURDERINGER I VESTRE
TOTEN KOMMUNE

SAK NR. 14/2021

DIGITALISERING OG GEVINSTREALISERING

SAK NR. 15/2021

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 25.02.2021

SAK NR. 16/2021

INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2021

SAK NR. 17/2021

EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGETS
VIRKSOMHET

SAK NR. 18/2021

REFERATSAKER

Raufoss, 23. mars 2021.
For utvalgsleder
Kjetil Solbrækken
sekretær

SAK NR. 11/2021
Vestre Toten kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.02.2021
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
07.04.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra møte 17.02.2021

Unntatt off.
Nei

Vedlagt:
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.02.2021 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.
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VEDLEGG
MØTEPROTOKOLL
KONTROLLUTVALGET I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Onsdag 17. februar 2021 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0800 – 1220.
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
Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:
Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap
Lajla Tangen (Ap), andre vara for Ap
Ellers møtte:
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald og omsorgssjef Trine Kløvrud (begge
møtte under sak 02/2021).
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sakene 07/2021 –
08/2021).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.
Møteprotokollen er sendt til:
Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0800 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:
SAK NR. 01/2021
Vedtak, enstemmig:

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.12.2020
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.12.2020 godkjennes.
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SAK NR. 02/2021

UTREDNING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I
VESTRE TOTEN KOMMUNE – RAPPORT FRA AGENDA
KAUPANG
Fra behandlingen:
Omsorgssjef Trine Kløvrud presenterte Agenda Kaupang- rapporten
og orienterte om oppfølging og bruk av rapporten som grunnlag for
utarbeidelse av ny omsorgsplan for kommunen.
Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte presentasjonen.

Vedtak, enstemmig:

1. Sluttrapport fra utredning av helse- og omsorgstjenestene i
Vestre Toten kommune, utarbeidet av Agenda Kaupang, tas til
orientering.
2. Administrasjonens informasjon om bruk av rapporten som
grunnlag for utarbeiding av ny omsorgsplan for Vestre Toten
kommune tas til orientering, herunder at ny plan antas å
foreligge ved utgangen av 2021. Kontrollutvalget forventer at
arbeidet med ny omsorgsplan får en solid politisk forankring.
3. Kontrollutvalget ønsker å følge med på oppfølgingen av
rapporten og arbeidet med utviklingen tjenestene og den
administrative organiseringen. Saken følges opp med en ny
orientering fra kommunedirektør og omsorgssjef høsten 2021.

SAK NR. 03/2021
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 04/2021

Vedtak, enstemmig:

STATSFORVALTERENS KOMMUNEBILDE 2020 – VESTRE
TOTEN KOMMUNE
Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune for 2020
tas til orientering.

OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – VUDERING AV
FORANALYSER
Følgende tema/områder prioriteres:
•

Informasjonssikkerhet
Følges opp slik: Kommunedirektøren/administrasjonen
inviteres til å presentere temaet IKT-sikkerhet og redegjøre
for hvordan kommunens informasjonssystemer (maskinvare,
programvare og tilknyttet infrastruktur), data og tjenester
sikres mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk.
Kontrollutvalget ber spesielt om presentasjon av
risikovurderinger på området. Saken følges opp snarlig.
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SAK NR. 05/2021
Vedtak, enstemmig:

•

Digitalisering
Følges opp slik: Kommunedirektøren/administrasjonen
inviteres til å presentere kommunens arbeid med digitalisering
og hvordan dette påvirker tjenestene. Det bes også om en
orientering om hvordan gevinster av digitaliseringsarbeidet
realiseres, måles og rapporteres. Kommunens vedtatte
digitaliseringsstrategi vedlegges saken. Saken følges opp
snarlig.

•

Vannforsyning og drikkevann
Følges opp slik: Kommunedirektøren/administrasjonen
inviteres til å informere om kommunens vannforsyningsnett
med vekt på:
- Organisering, kapasitet og kompetanse.
- Risiko- og sårbarhetsanalyse mht. kommunens
vannkilder, vannbehandling og ledningsnett.
- Reservevannkilder.
- Standard på ledningsnettet og vedlikeholdsbehov.
- Planer og rutiner for drift av vannbehandlingsanlegg
og nett.
- Beredskapsplaner på området.
- Vannkvalitet.
Saken følges opp i løpet av første halvår 2021.

•

Etikk og korrupsjonsforebygging
Følges opp slik: Kontrollutvalget vil ta initiativ til en drøfting
med ordfører og kommunedirektør omkring temaet. Saken
følges opp i løpet av året.

•

Eierstyring
Følges opp slik:
Kommunedirektøren/administrasjonen inviteres til presentere:
a) Kommunens eierskapspolitikk (overordnede
prinsipper).
b) Kommunens eierskap i selskaper.
c) Kommunens system for oppfølging av eierinteresser
og den som utøver eierskapet på vegne av
kommunen.
d) Risikovurderinger på området.
Saken følges opp høsten 2020.

ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2020 FRA INNLANDET
REVISJON IKS
Årsrapport 2020 og avregning av total ressursbruk for revisjon for
2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
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SAK NR. 06/2021
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 07/2021

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021
Kontrollutvalgets budsjett for 2021, vedtatt av kommunestyret
17.12.2020 (k.sak 51/2020), tas til orientering.

REGNSKAPSREVISJON: PLAN FOR FORENKLET
ETTERLEVELSESKONTROLL PÅ ØKONOMIOMRÅDET
2020
Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg
Dybdal presenterte planen.

Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 08/2021

Kontrollutvalget tar revisors plan for forenklet
etterlevelseskontroll på økonomiområdet for 2020 til orientering,
herunder at etterlevelse av regelverket for selvkost er prioritert
område.

REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020
Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg
Dybdal orienterte om status for arbeidet med revisjon av
regnskapene for 2020 for Vestre Toten kommune og Totenbadet
Vestre Toten KF.

Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 09/2021
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 10/2021

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av
kommunens årsregnskaper for 2020 tas til orientering.

PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER
14.01.2021 og 04.02.2021
Protokoller fra kommunestyrets møter 14.01.2021 og 04.02.2021
tas til orientering.

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
1. Tilsynskalender på høring
2. Kommuner og offentlige virksomheter må beskytte seg mot
løsepengevirus
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste
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Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

Raufoss, 17. februar 2021.

RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 17. februar 2021.

_________________________
Asgeir Sveen
leder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

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. 12/2021
Vestre Toten kommune

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
07.04.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2020

Unntatt off.
Nei

Vedlagt:
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:
I tråd med tidligere praksis er det utarbeidet en årsrapport fra kontrollutvalget til kommunestyret om
kontrollutvalgets virksomhet. En slik praksis er anbefalt som en del av kontrollutvalgets plikt til å
informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. kommunelovens § 23-5 og anbefaling i veileder fra
departementet/Kontrollutvalgsboken.
Årsrapporten gir en helhetlig oversikt over kontrollutvalgets aktivitet for fjoråret, og fungerer også
som dokumentasjon på kontrollutvalget etterlevelse av sine lovpålagte oppgaver.
I tråd med tidligere praksis legges saken frem med innstilling til kommunestyret. En slik praksis sikrer
at saken blir fremmet for kommunestyret som egen sak.
Det er tidligere uttrykt ønske fra kontrollutvalget om at utvalgsleder gir en kort presentasjon av
rapporten overfor kommunestyret ved behandlingen der dersom dette passer.
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VEDLEGG

KONTROLLUTVALGET
I
VESTRE TOTEN KOMMUNE

Årsrapport 2020

Kontrollutvalgets virksomhet

Innhold:
1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver
2. Medlemmer og sekretariat
3. Aktivitet
4. Økonomi
5. Regnskapsrevisjon
6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser i kommunen
7. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper

8. Oppfølging av kommunens revisor / Innlandet Revisjon IKS

1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver fremgår av kommunelovens kapittel 23 med tilhørende
forskrift for kontrollutvalg og revisjon.
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.
Kontrollutvalget skal påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser
i selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter, blir fulgt opp
Kontrollutvalgets oppgaver løses i praksis ved å bestille tjenester fra kommunens valgte
revisor innenfor områdene:
• Regnskapsrevisjon
• Forvaltningsrevisjon
• Eierskapskontroll

2. Medlemmer og sekretariat
Kontrollutvalget har i løpet av året bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer:
Faste medlemmer
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Torill Hansen (Frp)
Hege Eriksen (Ap)

Varamedlemmer
Varamedlemmer for H/Sp/Frp:
1. Inger Lillleby Fløgum (H)
2. Gina Marie Sørum Sveen (Sp)
3. Odd-Harry Haugen (Frp)
Varamedlemmer for Ap:
1. Stein Knutsen
2. Lajla Tangen

Sekretariat:
Forskrift om kontrollutvalg stiller krav om at sekretær for utvalget skal være uavhengig av
både kommunens administrasjon og kommunens revisor. Kommunene i Gjøvik- og
Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått felles avtale om kjøp av sekretærtjenester fra
firmaet Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken. Avtalen ble inngått etter utlyst
anbudskonkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser. Avtalen gjelder for perioden
01.01.2017 – 31.12.2020 med mulighet for forlengelse ett + ett år. Avtalen er forlenget for
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.

3. Aktivitet
År
Antall møter
Antall saker

2020
7
60

2019
7
56

2018
8
63

2017
7
54

2016
6
55
2

4. Økonomi
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, jf.
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. Det er kommunestyret som fastsetter de
økonomiske rammene for kontrollutvalgets virksomhet. Nedenfor følger oversikt over siste
års regnskap/budsjett:
Kto

Kontonavn

Fast godtgjørelse til folkevalgte
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur
Bevertning møter
Tjenestefrikjøp
Kurs / opplæring
IT, programvare, medieutstyr
Kjøregodtgjørelse og diett
Konsulenttjenester (sekretærtjenester)
Kjøp fra interkommunalt selskap
(Innlandet Revisjon IKS)
13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet
Revisjon IKS – retting av feil i 2018
14290 Moms (utgift)
17290 Momskompensasjon (inntekt)
Totalt (kontrollutvalg og revisjon)
10800
10801
10802
10990
11001
11151
11205
11500
12002
11600
12700
13750

Regnskap
2020

58 721
32 000
0
12 892
30 845
1 555
0
15 228
0
0
291 849
824 250
-

79 358
- 73 358

1 267 240

Budsjett
2020

57 000
30 000
10 000
11 000
14 000
4 000
0
32 000
10 000
1 000
250 000
1 071 000

Regnskap
2019

58 114
19 000
0
10 873
7 382
5 141
0
0
0
0
302 285
834 101

Regnskap
2018

56 383
21 000
3 253
11 370
26 735
8 069
0
0
0
0
280 444
795 368

0

55 800

0

63 000
- 63 000

75 571
- 75 571

72 353
- 72 353

1 490 000

1 181 097

1 202 622

Kommentarer til vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap:
• Kto. 111001 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur: Merforbruket skyldes at abonnement på
Kommunal Rapport for både 2020 og 2021 er belastet 2020-regnskapet.

• Kto. 12700 Konsulenttjenester (sekretærtjenester): Merforbruket skyldes noe høyere
aktivitet/saksbehandling enn budsjettert.

• Kto. 13750 Kjøp fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS):

Regnskapsposten viser et mindreforbruket/besparelse i forhold til budsjett på ca.
247 000. Besparelsen skyldes mindre kjøp av forvaltningsrevisjon enn budsjettert.
Spesifikasjon av vesentlige leveranser:
 Revisjon av kommunens årsregnskap:
Kr 602 970 (i fjor: 481 920)
 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv): Kr 28 910 (i fjor: 203 321)

5. Regnskapsrevisjon
Oppfølging av revisjonsarbeidet og tilsyn med revisors faglige arbeid:
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf.
kommunelovens § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg § 3. Dette er knyttet til flere forhold:
• At revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk.
• At revisorene på oppdraget oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner.
• At revisjonen følger de avtaler som er inngått med kontrollutvalget.
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Kontrollutvalget ivaretar sitt oppfølgingsansvar gjennom orienteringer om
• revisors uavhengighetserklæring (skriftlig, årlig)
• strategi og plan for revisjon av kommunens regnskaper, samt underliggende
risikovurderinger (årlig)
• status midtveis i revisjonsarbeidet / interimsrevisjon (årlig)
• revisjonsberetningen og gjennomføringen av revisjonsarbeidet (årlig)
• eventuelle brev og revisjonsrapporter til rådmannen, herunder eventuelle nummererte
brev (vesentlig svikt i internkontrollen, rapportering av misligheter mv).
• resultatet av ekstern kvalitetskontroll av revisor (forbundsbasert kontroll minimum
hvert femte år)
Uttalelse om årsregnskapet:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal utvalget avgi en
uttalelse til årsregnskapet. Uttalelsen skal følge regnskapssaken til kommunestyret, via
formannskapet.
Kontrollutvalget har i løpet av året avgitt uttalelse til følgende regnskaper:
•

Årsregnskap 2019 for Vestre Toten kommune
Kommunedirektør, fagansvarlig for regnskap og Innlandet Revisjon IKS var til stede
under kontrollutvalgets behandling av saken. Kontrollutvalget kommenterte følgende
forhold i sin uttalelse til årsregnskapet:
- God økonomistyring og budsjettdisiplin innenfor tjenesteområdene
- Kommunens økonomiske situasjon:
o Negativ utvikling i netto driftsresultat
o Begrensede reserver/disposisjonsfond
o Utsatt kostnadsføring av pensjon – 79 millioner
o Presset likviditetssituasjon
o Høy lånegjeld
- Utviklingen i lånegjeld
- Større økning i driftsutgifter enn driftsinntekter – bekymringsfull utvikling
- Bokført netto pensjonsforpliktelse – ca. 167 millioner
- Selvkostberegning - Byggesak

•

Årsregnskap 2019 for Totenbadet Vestre Toten KF
Kommunedirektør, fagansvarlig for regnskap og Innlandet Revisjon IKS var til stede
under kontrollutvalgets behandling av saken. Kontrollutvalget kommenterte følgende
forhold i sin uttalelse til årsregnskapet:
- Foretakets årsresultat og økonomiske stilling
- Avklaring omkring avtale mellom Totenbadet og kommunen mht.
vedlikeholdsutgifter
- Besøksutviklingen – ny rekord i 2019
- Styrets årsberetning om omtale av utviklingen i 2020

Nummererte brev fra revisor:
Regnskapsrevisor skal rapportere skriftlig til kontrollutvalget dersom de blir kjent med
vesentlig svikt i økonomiforvaltningen, misligheter mv. Kontrollutvalget skal rapportere til
kommunestyret dersom revisors påpekninger i nummert brev ikke blir rettet eller fulgt opp.
Det er i løpet av året ikke mottatt nummererte brev fra revisor.
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen:
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Kontrollen baserer seg på en risikoog vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal
rapportere til kommunestyret dersom revisors påpekninger ikke blir rettet eller fulgt opp.
Følgende er fremlagt for kontrollutvalget i løpet av året:
• Gjennomført kontroll av 2019-regnskapet: Innkjøp (stikkprøve vedr. etterlevelse av
utvalgte deler av lov om offentlige anskaffelser med vekt på anskaffelser under 1,3
millioner)
• Plan for kontroll av 2020-regnskapet: Selvkost (gjennomføres og rapporteres i 2021)
Det foreligger ingen påpekninger fra revisor som ikke er fulgt opp.

6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser i kommunen
Lovpålagte oppgaver:
•
•
•
•

Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden
(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner
som er gjennomført og resultatet av disse.
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om vedtak om forvaltningsrevisjoner
er fulgt opp.

Plan for forvaltningsrevisjon:
Kontrollutvalget har laget en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023. Planen ble
vedtatt av kommunestyret den 29. oktober 2021. Planen er basert på en overordnet analyse av
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere
behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer.
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette
i planperioden.
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året:
a) Forvaltningsrevisjoner:
• Sluttførte revisjonsprosjekter i løpet av året:
 Ingen
•

Bestilte, ikke sluttførte revisjonsprosjekter pr. 31/12:
 Ingen

b) Mindre undersøkelser, foranalyser, orienteringer mv.:
Saker der rådmannen/administrasjonen har orientert kontrollutvalget:
 Status for barneverntjenesten i Vestre Toten kommune
 Status for fastlegetjenesten i Vestre Toten kommune
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Orientering om tilsynssak etter barnevernloven - Vestre Toten kommune
Kommunens administrative organisering
Internkontroll i Vestre Toten kommune - overordnet nivå
Risikovurderinger på overordnet nivå – kommunens virksomhet og oppfølging
av eierskap/selskaper

Andre saker:
 Kommunens registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming
 Samordning av tilsyn og egenkontroll – ny tilsynskalender fra 2020
 Tema: Internkontroll i kommuner
 Kommunebarometeret 2020 – Vestre Toten kommune
 Rapport pr. 3. kvartal 2020 – Vestre Toten kommune
 Status for fastlegetjenesten
c) Henvendelser til kontrollutvalget fra andre:
Kontrollutvalget er åpent for å motta henvendelser/tips fra utenforstående om forhold man
mener bør undersøkes nærmere i kommunen. Kontrollutvalget har i løpet av året ikke
mottatt henvendelser/tips som har ført til nærmere undersøkelser.
Oversikt over revisjonsrapporter de siste årene og oppfølgingen av disse:
År

Revisjonsrapport
(tema/område)

Oppfølging / kommentar

2020

Overordnet risikovurdering

2019

Forvaltningsrevisjonsrapport:
Etterlevelse av
habilitetsbestemmelser og etiske
retningslinjer

2018

(ingen)

2017

(ingen)

2016

Forvaltningsrevisjonsrapport:
Rammeavtaler og
innkjøpssamarbeid – Vestre
Toten kommune

2015

Revisjonsnotat:
Avtale med Raufoss Fotball
Utvikling AS om innløsning av
tomtearealer

Gjennomført risikovurderinger som
bakgrunn for utarbeidelse av ny plan for
forvaltningsrevisjon (2020-2023).
Rapporten ble sluttbehandlet i
kommunestyret. Rapporten påpekte svikt i
håndteringen av habilitetsbestemmelsene i
undersøkt sak. Det ble gitt innspill til bl.a.
folkevalgtopplæringen. Saken avsluttet.
Flere forundersøkelser ble gjennomført.
Ingen revisjonsprosjekter bestilt.
Flere forundersøkelser ble gjennomført.
Ingen revisjonsprosjekter bestilt.
Sluttbehandlet i kommunestyret.
Rapporten pekte på svakheter knyttet til
avtalelojalitet og kontroll med at
riktig/avtalt pris var benyttet.
Kommunestyret uttrykte forventning til
rådmannen om å følge opp rapportens
anbefalinger.
Notatet ble lagt frem for kommunestyret til
orientering. Det ble konkludert med at
formannskapet ikke hadde fullmakt til å
binde opp kommunen økonomisk. Saken
ble også feilaktig unntatt fra offentlighet.
Saken avsluttet.
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7. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper
Lovpålagte oppgaver:
•
•
•

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper (eierskapskontroll) og utføre forvaltningsrevisjon av selskaper
kommunen har eierinteresser i.
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser
gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente
prinsipper for eierstyring, jf. kommunelovens § 23-4.
Det skal utarbeides en plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper,
minimum en gang i valgperioden (første året i valgperioden). Planen skal vedtas av
kommunestyret.

Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper:
Kontrollutvalget har laget en plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper for
perioden 2020-2023. Planen ble vedtatt av kommunestyret den 29. oktober 2021. Planen er
basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet (knyttet til kommunens
oppfølging av sine eierinteresser) og virksomheten i selskapene kommunen eier. Følgende
tema/selskaper er prioritert i planen:
Plan for eierskapskontroll:
• Oppfølging av kommunens prinsipper for eierstyring / eierskapspolitikk
• Kontroll med eieroppfølgingen i utvalgte selskaper
Plan for forvaltningsrevisjon i selskaper:
• Horisont Miljøpark IKS
• Krisesenteret i Gjøvik IKS
• ATS Gjøvik/Toten AS
• Topro AS
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette
i planperioden.
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året:
Det er gjennom året ikke utført kontroll med utøvelsen av eierskap (eierskapskontroll), eller
forvaltningen i selskaper som kommunen har eierinteresser i. Det er derimot gjennomført en
helhetlig risikovurdering gjennom arbeidet med etablering av kontrollutvalgets plan på
området.
Den oppståtte situasjonen høsten 2020 med påstander om sosial dumping i Horisont
Miljøpark IKS sitt datterselskap (Horisont Renovasjon AS) ble nøye fulgt med på.
Oversikt over kontroller de siste årene og oppfølgingen av disse:
År

Tema / selskap

Oppfølging / kommentar

2020

Overordnet risikovurdering

Gjennomført risikovurderinger som bakgrunn
for utarbeidelse av ny plan for
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i
selskaper for 2021-2023.
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2019

Revisjonsrapport:
Horisont Miljøpark IKS

2018

Kartlegging/forundersøkelse:
Horisont Miljøpark IKS

2017

Kartlegging/forundersøkelse:
Horisont Miljøpark IKS

2017

Kartlegging/forundersøkelse:
Gjøvik Krisesenter IKS

2016
2015

(ingen)
Revisjonsrapport:
Etterlevelse av felles
eierskapspolitikk i
Gjøvikregionen

Revisjonsrapporten ble behandlet i
kommunestyrene i alle de fem
samarbeidskommunene høsten 2019. Flere forhold
ble påpekt.
Forundersøkelse gjennomført. Revisjonsprosjekt
besluttet gjennomført i 2019. Alle kontrollutvalgene
i de fem eierkommunene står bak bestillingen.
Med bakgrunn i medieomtale valgte
kontrollutvalget å gjennomføre en kontroll med
Horisont Miljøpark IKS sin oppfølging av avtalen
med RenoNorden AS om lønns- og arbeidsvilkår
for ansatte i selskapet. Kontrollutvalget oppfordret
til tydeligere kontraktsbestemmelser på området
ved en evt. senere konkurranseutsetting.
Forundersøkelse og dialog med selskapet ble
gjennomført av kontrollutvalget i Gjøvik kommune
på vegne av kontrollutvalgene i de fem
eierkommunene i Gjøvikregionen. Videre
oppfølging gjøres i 2018.
Rapporten konkluderte med at eierskapspolitikken
ikke er fullt ut implementert. Ordfører og rådmann
ble bedt om å følge opp rapportens anbefalinger.
Rapporten ble fulgt opp i 2017 gjennom en felles
oppfølgingskontroll i regi av de fem
kontrollutvalgene i regionen.

8. Oppfølging av kommunens revisor / Innlandet Revisjon IKS
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet
Revisjon IKS, jf. vedtak i kommunestyret. Innlandet Revisjon IKS yter eierkommunene
revisjon i egenregi til selvkost.
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå avtale mellom oppdragsgiver og
selskapet. Avtalen (kalt oppdragsavtale) regulerer omfang, pris og kvalitet og rulleres årlig.
Avtalen tydeliggjør kontrollutvalgets bestillerfunksjon.
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være til
konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være
kundeorientert. Kontrollutvalget er bevisst disse målsettingene i sin oppfølging og dialog med
selskapet og dets revisorer.
Pris følges opp gjennom krav til årlig sammenligning (”benchmarking”) av kostnadene til
revisjon mot andre kommuner. Slik sammenligning er foretatt i løpet året og viser at
kostnadene til regnskapsrevisjon ligger omtrent på ”snittet” sammenlignet med kommuner på
samme størrelse. Sammenligningen er presentert for kontrollutvalget.
Kvalitet på revisjonstjenestene følges primært opp gjennom de enkelte tjenesteleveransene
(regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll). I tillegg følges opp
• at oppdragansvarlig revisor oppfyller de formelle kompetansekravene
• at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt, herunder at revisor ikke har tatt
på seg rådgivningsoppdrag eller andre tjenester for kommunen, som kan reise tvil om
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dette. Det påses at det årlig blir avgitt en uavhengighetserklæring fra revisor til
kontrollutvalget
Det er avtalt at resultatet av forbundsbasert kvalitetskontroll av Innlandet Revisjon IKS (i regi
av Norges Kommunerevisorforbund) skal legges frem for kontrollutvalget.
Spørsmål om kjøp av forvaltningsrevisjonstjenester fra andre enn Innlandet Revisjon IKS:
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune sendte i løpet av året en henvendelse til
representantskapet i Innlandet Revisjon IKS og alle kontrollutvalgene i selskapets
eierkommuner, der man oppfordret til å avklare om dagens selskapsavtale gir anledning for
kontrollutvalgene å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter fra andre enn Innlandet Revisjon
IKS, eller ikke. Kontrollutvalget i Jevnaker argumenterte for å eventuelt åpne for å kjøpe
tjenester i markedet i spesielle tilfeller, der Innlandet Revisjon IKS ikke har kompetanse
og/eller kapasitet til å levere det som etterspørres av kontrollutvalgene innen rimelig tid. Man
mente en slik mulighet vil øke kvaliteten på kontrollutvalgenes arbeid, samtidig som det vil
stimulere Innlandet Revisjon IKS til å levere gode tjenester til deltakerkommunens beste.
Spørsmålet er opp til eierne å avklare og blir fulgt opp i representantskapet i Innlandet
Revisjon IKS i 2021.

Raufoss, 24. mars 2021.
________________________
Asgeir Sveen
leder av kontrollutvalget
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IT-SIKKERHET OG RISIKOVURDERINGER I VESTRE
TOTEN KOMMUNE
Sluttbehandles i:
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Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
07.04.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Lov om behandling av personopplysninger
(personopplysningsloven)
2. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet: Varsel om løsepengevirus
(10.01.2021)
3. Pressemelding fra KS: Kommune og offentlige virksomheter
må beskytte seg mot løsepengevirus (17.01.2021)
4. Artikkel: Datainnbruddet har kostet Østre Toten kommune 10
millioner (19.02.2021)

Unntatt off.
Nei
Ikke vedlagt
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunn/oppsummering:
Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 17.02.2021 i f.m. sak om oppfølging
av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon (sak 04/2021):
Følgende tema/områder prioriteres:
• Informasjonssikkerhet
Følges opp slik: Kommunedirektøren/administrasjonen inviteres til å presentere
temaet IKT-sikkerhet og redegjøre for hvordan kommunens informasjonssystemer
(maskinvare, programvare og tilknyttet infrastruktur), data og tjenester sikres mot
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uautorisert tilgang, skade eller misbruk. Kontrollutvalget ber spesielt om
presentasjon av risikovurderinger på området. Saken følges opp snarlig.
Med bakgrunn i vedtaket er kommunedirektøren invitert til å orientere.
Det foreligger mye tilgjengelig informasjon om informasjonssikkerhet/IKT-sikkerhet. Nedenfor er
tatt med noe for å illustrere temaet og utfordringene. Hendelsen i Østre Toten kommune i januar
2021 har aktualisert temaet for kommunene i Norge (jf. vedlegg 1-3).
Saken legges frem drøfting uten forslag til vedtak.
Hva er IKT-sikkerhet / informasjonssikkerhet?
(kilde: Digitaliseringsdirektoratet, digdir.no)
Arbeidet med informasjonssikkerhet handler om å sikre informasjonsbehandlingen.
Det betyr å sikre at informasjon i alle former
•
•
•

ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet)
ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende (integritet)
er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet)

Det betyr å sikre informasjonssystemene som benyttes for å behandle informasjon – inkludert
sikkerhet i alle IKT-systemer, IKT-tjenester og IKT-komponenter som inngår i systemene.
Det inkluderer «IKT-sikkerhet», «digital sikkerhet» og de fleste beskrivelser av «cybersikkerhet».
Det inkluderer altså sikring av alt IKT- eller digitalt utstyr, inkl. SCADA-systemer mv, ettersom det
er en svært viktig del av å sikre forskjellige typer informasjonsbehandling.
«IKT-sikkerhet» brukes ofte synonymt med informasjonssikkerhet, både i dagligtale og i styringen
av området. Det er naturlig, ettersom bruk av informasjonsteknologi står sentralt. Begrepet
informasjonssikkerhet dekker imidlertid all informasjonsbehandling, også de delene som ikke
involverer bruk av IKT. F.eks. kan taushetsplikt brytes ved muntlig utlevering av informasjon som
ikke har vært behandlet ved hjelp av IKT-utstyr. Ettersom behandling av informasjon ved bruk av
IKT og digitale tjenester er så omfattende er det ikke viktig å skille mellom disse begrepene. Vær
likevel oppmerksom på at informasjon behandles i et samspill mellom mennesker, prosesser og
teknologi.
IKT-utstyr og digitale tjenester kan misbrukes av uvedkommende, og god informasjonssikkerhet er
svært viktig for å unngå skade på andre eller samfunnet, bekjempe kriminalitet og for å ivareta
nasjonale sikkerhetsinteresser.
Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet
(kilde: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et norsk direktorat administrativt underlagt Justis- og
beredskapsdepartementet, men rapporterer også til Forsvarsdepartementet. Nasjonal
sikkerhetsmyndighet er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale
fagmiljøet for IKT -sikkerhet og forebyggende sikkerhetstjeneste.
NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er et sett med prinsipper og tiltak for å beskytte
informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. De er et utvalg av de
prinsippene og tiltakene som vi mener er mest relevante for norske virksomheter, men de omfatter
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ikke alle tenkelige tiltak. Utvelgelsen er gjort i samarbeid med norske offentlige og private
virksomheter. Ved å implementere de anbefalte tiltakene vil virksomheter etablere et godt forsvar
mot cybertrusler, men det er ingen garanti for at de ikke blir rammet.
Selv om vi anbefaler alle virksomheter å følge prinsippene betyr ikke det at virksomheten oppfyller
sikkerhetsloven ved å følge dem. Men grunnprinsippene kan være en nyttig, første byggestein for
IKT-systemer som er eller kan bli underlagt sikkerhetsloven. Grunnprinsippene fokuserer på
teknologiske og organisatoriske tiltak. Tiltak som dekker fysisk sikkerhet og det menneskelige
perspektiv omtales i liten grad. Tiltakene gjelder for både utilsiktede og tilsiktede handlinger, men
hovedfokus er på tilsiktede handlinger.
Grunnprinsippene erstatter ikke en virksomhets sikkerhetsstyringsarbeid. Viktige suksessfaktorer
for å lykkes med implementeringen er involvering fra ledelsen, IKT-sikkerhetskompetanse i
virksomheten og etablerte styrings- og rapporteringslinjer, se Figur 1.
Valg av sikkerhetstiltak baseres på virksomhetens ordinære risikoarbeid, men grunnprinsippene kan
hjelpe til med utvelgelsen. En virksomhet som ikke implementerer et anbefalt sikkerhetstiltak kan
ha en økt risiko som må håndteres. Denne risikoen må vurderes opp mot virksomhetens
risikotoleranse, i tillegg til krav i lovverk, bransjenormer og avtaler. Dersom risikoen ikke kan
aksepteres, må kompenserende tiltak vurderes.

Figur 2 - Oversikt over NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.
Eksempler på risikoområder og sårbarhetsvurdering
Nedenfor følger eksempler på fareområder
og sårbarhetsvurdering i en ROS-analyse.
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FARE

SÅRBARHETSVURDERING

NETTBASERT
1. VIRUSANGREP

2. MÅLRETTET VIRUSANGREP
3. LEKKASJE AV SENSITIV DATA
4. HACKING
BRUKERBASERT
5. BRUKERFEIL
INFRASTRUKTUR
6. STRØMBRUDD

KOMMUNENS SERVERROM ANGRIPES DAGLIG AV
VIRUS I FORSKJELLIG GRAD. KAN I YTTERSTE GRAD
MEDFØRE STANS PÅ SERVERE
KOMMUNENS SERVERROM ANGRIPES DAGLIG AV
VIRUS I FORSKJELLIG GRAD. KAN I YTTERSTE GRAD
MEDFØRE STANS PÅ SERVERE
LEKKASJE AV SENSITIV DATA PÅ NETT KAN
FOREKOMME.
HACING VIL I YTTERSTE KONSEKVENS MEDFØRE
DRIFTSTANS PÅ SERVERE
VED BRUKERFEIL KAN SYSTEMET FÅ NEDETID OG
INFORMASJON KAN GÅ TAPT
VED STRØMBRUDD VIL SERVERER BLI SATT UT AV
DRIFT. KOMMUNENS DATASYSTEM VIL LIGGE NEDE

7. NETTVERKSBRUDD

VED NETTVERKSBRUDD VIL SERVERER MISTE SINE
SIGNALER, KOMMUNENS DATASYSTEM VIL LIGGE
NEDE.

8. LINJEBRUDD WAN/RADIOLINK

KAN MEDFØRE DRIFTSTANS

9. FEIL PÅ BACKUPP

FRAFALL AV VIKTIG INFORMASJON OG ARBEID

10. MASKINFEIL

KAN MEDFØRE DRIFTSTANS

11. SERVERKRASJ

KOMMUNENS DATASYSTEM VIL LIGGE NEDE

SÅRBARE OBJEKTER
12. BRANN PÅ SERVERROM
13. OVERSVØMMELSE PÅ SERVERROM
ANDRE OMRÅDER
14. INNBRUDD
15. INTERN SABOTASJE

VED BRANN VIL SERVERROMMET BLI SATT UT AV
DRIFT, KOMMUNENS DATASYSTEM VIL LIGGE NEDE
VED OVERSVØMMELSE VIL SERVERROMMET BLI
SATT UT AV DRIFT, KOMMUNENS DATASYSTEM VIL
LIGGE NEDE
TYVERI VIL I YTTERSTE KONSEKVENS MEDFØRE
DRIFTSTANS PÅ KOMMUNENS DATASYSTEM
INTERN SABOTASJE VIL I YTTERSTE KONSEKVENS
MEDFØRE DRIFTSTANS PÅ KOMMUNENS
DATASYSTEM
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VEDLEGG 1
Varsel om løsepengevirus
Publisert: 10.01.2021
NSM NCSC, DSB og Kommune-CSIRT er kjent med et pågående angrep knyttet til
løsepengevirus mot en kommune og har utarbeidet dette varselet i fellesskap.
Merk at følgende kun beskriver kjente handlinger og verktøy, det kan ikke utelukkes at
en angriper benytter andre verktøy. Man bør derfor undersøke bredt dersom man
mistenker at man kan være truffet.
Det aktuelle løsepengeviruset er kjent som "Mespinoza/Pysa" og man er kjent med
lignende angrep mot lokale myndigheter i Frankrike1 og andre hendelser2.
Fra disse og andre kjente hendelser vet man at aktøren bak angrepet vil forsøke å
komme seg inn i nettverket gjennom blant annet "brute force"-angrep mot
internetteksponerte tjenester og brukere. For eksempel vil angriper forsøke å koble
seg til fjernaksessløsningen RDP dersom dette er tilgjengelig.
Dersom angriper kommer seg inn i nettverket har man observert at de vil forsøke å
bevege seg mellom maskiner ved hjelp av RDP eller andre metoder for å bevege seg
lateralt. Man har observert bruk av verktøyet "Mimikatz" for å hente ut passord og man
vet at angriperen vil forsøke å dumpe passorddatabaser for å kunne få tilgang til flere
brukere.
Angriper tar seg tid til å kartlegge nettverket de har fått tilgang til og man har sett at
angriper har utført flere av følgende handlinger:
* Skrudd av antivirusløsninger. For eksempel har angriper skrudd av Microsoft
Defender igjennom lokale gruppe policyer.
* Unntak for alle filer som har filendelsen ".exe" har blitt opprettet i Microsoft Defender
* Slette backup og skyggekopier av systemet
* Hente ut detaljer om nettverk, brukere, databaser og backup
* Bruk av flere PowerShell skripts for å kartlegge og automatisere
* Bevege seg lateralt ved hjelp av "PsExec"
Avhengig av hvor lett angriper oppnår tilgang til en administratorbruker, vet man at
angriperen kan bruke alt fra timer til dager før man aktiverer løsepengeviruset.
I etterkant av kartlegging, infeksjon og handlinger utført av angriper ser man at
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angriper starter løsepengeviruset for å kryptere filene. Filene får en ny filendelse som
slutter på ".pysa", i tillegg vil man få opp en beskjed om hvordan man skal kontakte
angriper for å få dekryptert filene sine. Som regel vil angriper oppgi en tilfeldig generert
e-post hos ProtonMail, for eksempel "[tilfeldig tekst]@protonmail.com".
Hva kan man se etter?
* Mistenkelig trafikk inn og ut av nettverket til TOR-nettverket
* Mistenkelige RDP tilkoblinger fra internett mot egen infrastruktur
* Påloggingsforsøk gjennom "brute force"-angrep
* Mistenkelige pålogginger
* Deaktivering av antivirus
* Bruk av verktøy som "PsExec" og "procdump"
Anbefalinger og tiltak:
* Ha oversikt over hvilke tjenester som er internetteksponert, deriblant åpne RDP
tjenester og andre fjernaksessløsninger
* Benytt tofaktorautentisering der mulig
* Ha gode gjenopprettelsesrutiner og om mulig ha egen backup offline.
* Overvåk aktivitet på administrator kontoer
* Vurder blokkering av trafikk mot TOR-nettverket dersom dette ikke er strengt
nødvendig
* Vurder geofiltrering/-blokkering av trafikk fra land man normalt ikke har trafikk til/fra
* Ha kontroll over og overvåkning av trafikk mellom sikkerhetssoner
* Ha tilstrekkelig logging av tjenester man benytter og bevar disse loggene i
tilstrekkelig tid, gjerne lenger enn tre måneder.
Ut over de anbefalingene gitt over vil følgende generelle tiltak kunne virke
forebyggende:
1. Installer sikkerhetsoppdateringer så fort som mulig
2. Ikke tildel sluttbrukere administratorrettigheter
3. Blokker kjøring av ikke-autorisert programvare
4. Oppgrader program- og maskinvare
Dersom man er offer for løsepengevirus anbefales det å ikke betale angriper for å
gjenopprette filene da dette vil være med på å finansiere kriminell aktivitet.
I tillegg anbefales det at man anmelder forholdet til lokalt Politi.
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Pressemelding fra KS
Publisert 17.01.2021

Kommuner og offentlige virksomheter
må beskytte seg mot løsepengevirus
I lys av skadevareangrepet mot Østre Toten kommune ønsker Digitaliseringsdirektoratet,
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og KS å minne alle kommunale og statlige
virksomheter om at løsepengevirus kan ramme offentlige virksomheter.

Løsepengevirus kan ramme alle offentlige virksomheter. Nå oppfordres alle virksomheter til
å jobbe kontinuerlig med sikkerhetsvurderinger for å hindre nye angrep. Foto: Mostphotos
Publisert: 17.01.2021
- Det er svært viktig at offentlige virksomheter forbereder seg på at løsepengevirus også kan
treffe dem. Når det gjelder dette konkrete angrepet, har vi sammen med DSB og KommuneCSIRT sendt ut et varsel til alle norske kommuner, og vi ber dem om å sette seg inn i
innholdet i dette varselet. Andre virksomheter kan finne varselet på våre nettsider, sier
Bente Hoff, avdelingsdirektør i NSM og leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter.
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Også avdelingsdirektør Grete Orderud i Digitaliseringsdirektoratet og avdelingsdirektør
Asbjørn Finstad i KS er opptatt av at virksomhetene i offentlig sektor forbereder seg best
mulig.
- Angrepet i Østre Toten viser med all mulig tydelighet at også offentlige virksomheter kan
bli utsatt for aktive data-angrep. Vår innstendige oppfordring er derfor å jobbe kontinuerlig
med sikkerhetsvurderinger, sikkerhetsopplæring og sikkerhetskultur, for å være best mulig
forberedt hvis et angrep kommer. Både Digitaliseringsdirektoratet og KS tilbyr veiledning
for å jobbe med dette.

Anbefalinger til alle offentlige virksomheter
•
•
•

•

Virksomhetene bør sette seg inn i Nasjonalt cybersikkerhetssenters (NCSC) råd mot
slik skadevare
Virksomheter som ikke har vurdert faren for denne type hendelser bør gjøre det, og
etablere nødvendige tiltak
Virksomheter som ikke har gjort slike vurderinger nylig bør sette seg inn i oppdatert
informasjon, og se om de har behov for å oppdatere vurderingene og planene for
håndtering av risiko
Virksomheter bør vurdere om felles grunnleggende sikkerhetsnivå for alle
virksomhetens oppgaver og tjenester bør oppdateres med tiltak mot slik skadevare.

Hva er løsepenge-skadevare?
Kalles også løsepengevirus eller «ransomware». Les mer på Nasjonal sikkerhetsmyndighets
nettsider.

Hjelp når du skal følge rådene
Varsel om dataangreet mot Østre Toten.
Aktiviteter for vurdering og håndtering av risiko inngår i Digitaliseringsdirektoratets
veiledning om styring og kontroll med informasjonssikkerhet.
Etablering og vedlikehold av et felles grunnleggende sikkerhetsnivå på tvers av
virksomhetens oppgaver og tjenester.
Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene, med tydeliggjøring av
kommunedirektørens ansvar. KS har laget en veileder for dette.
Om Nasjonalt cybersikkerhetssenter: Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del
av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og er den nasjonale responsfunksjonen for
alvorlige digitale angrep. NCSC drifter det nasjonale varslingssystemet for digital
infrastruktur (VDI).
Om Digitaliseringsdirektoratet:
Digitaliseringsdirektoratet er statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet og
veileder både statlige og kommunale virksomheter.
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19.02.2021

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i Østre Toten håper det første av kommunens
fagsystemer er klart til bruk i midten av mars.
Foto: Magnus Knutsen Bjørke
PUBLISERT 18.02.2021 12:34

Datainnbruddet har kostet Østre Toten 10
millioner
Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud anslår at den endelige regningen blir dobbelt
så stor.
HANNE WIEN
995 15 493
Oppryddingen etter datainnbruddet 9. januar koster Østre Toten kommune langt mer
enn frustrasjon og våkenetter. Så langt har innbruddet kostet kommunen rundt 10
millioner kroner. Det inkluderer blant annet kjøp av utstyr til intern bruk, overtidstimer
og ekstern konsulentbistand.
Før alt er oppe å stå, regner kommunedirektør Ole Magnus Stensrud med at regningen
blir 20 millioner kroner.
1

Tirsdag møtte kommunen digitaliseringsminister Nikolai Astrup, etter initiativ fra dem
selv. I møtet ba de om økonomisk hjelp.
– Dette er en krise som har rammet oss. Vi mener – ut fra det vi vet – at vi har vært på et
generelt sikkerhetsnivå som andre kommuner, og at vi er et tilfeldig offer.
Statsforvalteren tok kontakt etter møtet og sa at han er innforstått med at det kommer
en søknad om skjønnsmidler, sier Stensrud.
Hos Statsforvalteren i Innlandet får Kommunal Rapport opplyst at det står 84 millioner
kroner på budsjettposten for skjønnsmidler i 2021. Av disse er 6 millioner satt av til
uforutsette hendelser.
Egen etterforskning
Datainnbruddet etterforskes av politiet. I tillegg har Østre Toten sendt flere servere til
dataeksperter, for å søke etter spor og finne ut hvordan innbruddet kunne skje.
– Vi gjør dette i tillegg til politiets etterforskning. Angriperne har hatt tilgang til alle våre
data. Vi er veldig opptatt av å finne ut hvilke data de har lastet ned. Vi er bekymret for at
personsensitive data er på avveie, sier Stensrud.
Selv om sluttregningen skulle bli 20 millioner, vil ikke Østre Toten søke om å få dekket
alt gjennom skjønnsmidler. Årsaken er at kommunen nå benytter anledningen til å
oppgradere flere systemer. Det er kostnader som ellers ville ligget i det ordinære
budsjettet.
Først ut i mars
Etter å ha levd med midlertidige løsninger siden januar, håper Stensrud at det første av
kommunens vel 240 fagsystemer er klart til bruk – med alle nødvendige data – i midten
av mars. Det er saksbehandlingssystemet til barnevernet.
– Dette systemet har hatt høyest prioritet. Systemene som er fra samme leverandør, vil
være oppe ganske umiddelbart etterpå, sier Stensrud.
Han har tidligere anslått at alle systemer skal være klare til bruk etter fire til seks
måneder, regnet fra datainnbruddet i januar. Stensrud har ikke ny informasjon om når
alle fagsystemene er klare.
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FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunn/oppsummering:
Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 17.02.2021 i f.m. sak om oppfølging av
kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon (sak 04/2021):
Følgende tema/områder prioriteres:
• Digitalisering
Følges opp slik: Kommunedirektøren/administrasjonen inviteres til å presentere
kommunens arbeid med digitalisering og hvordan dette påvirker tjenestene. Det bes
også om en orientering om hvordan gevinster av digitaliseringsarbeidet realiseres,
måles og rapporteres. Kommunens vedtatte digitaliseringsstrategi vedlegges saken.
Saken følges opp snarlig.
Saken er også en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 28.08.2019 der
digitaliseringsstrategien for 2019-2022 ble presentert. Kontrollutvalget fattet bl.a. slikt vedtak i saken:
Kontrollutvalget støtter rådmannens tydelige fokus på gevinstrealisering i
digitaliseringsarbeidet. Temaet vil bli fulgt opp av kontrollutvalget på et senere tidspunkt.
1

Med bakgrunn i ovenstående er kommunedirektøren invitert til å orientere.
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Kommunens digitaliseringsstrategi 2020-2024:
Digitaliseringsstrategien for Vestre Toten kommune er et sentralt strategidokument kontrollutvalget
bør være kjent med.
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 04.20.2021 digitaliseringsstrategi for perioden 2020-2024.
Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken (k.sak 09/2021):
1. Digitaliseringsstrategi 2020-2024 for Vestre Toten kommune vedtas
2. Det utarbeides årlige handlingsplaner basert på digitaliseringsstrategien. Disse behandles i
forbindelse med budsjett og økonomiplan.
3. Innspill til handlingsplan for 2021 tas til etterretning. Kommunedirektøren gis fullmakt til å
prioritere gjennomføring innen rammene av vedtatt budsjett for 2021
Digitaliseringsstrategi 2020-2024 følger vedlagt saken (se vedlegg 1).
Kontrollutvalgets behandling av digitaliseringsstrategi 2019-2022:
Kontrollutvalget fikk i sitt møte den 28.08.2019 en presentasjon av digitaliseringsstrategien for 20192022. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 37/2019):
1. Rådmannens presentasjon av Digitaliseringsstrategi 2019-2022 for Vestre Toten kommune tas
til orientering.
2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at
digitaliseringsstrategien er godt forankret i kommuneledelsen, og at rådmannen jobber aktivt
og målrettet med å utnytte teknologien for å skape bedre tjenester og en mer effektiv
ressursbruk i kommunen.
3. Kontrollutvalget støtter rådmannens tydelige fokus på gevinstrealisering i
digitaliseringsarbeidet. Temaet vil bli fulgt opp av kontrollutvalget på et senere tidspunkt.
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Innledning
Det er en nasjonal målsetting i Norge, jfr. digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019 - 2025, at
digitalisering skal bidra til en «mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke
minst en enklere hverdag for folk flest». Dette er en strategi som ble vedtatt i juni 2019 og er én
felles strategi inngått mellom regjeringen og KS. Strategien har som fokus «Én digital offentlig
sektor».
Å bli én digital offentlig sektor, krever at vi endrer arbeidsmåter og strukturer, har riktig kompetanse
og at vi løser flere oppgaver digitalt. Vi skal tilby sammenhengende tjenester, vi skal benytte
fellesløsninger fremfor å etablere hver våre og sørge for at fellesløsninger virker på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Ambisjonen er at ingen skal bli «kasteball» mellom ulike offentlige
aktører, og derfor må vi jobbe sammen for å løse brukernes behov.
Samordning og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer må til for at offentlig sektor skal
kunne ta ut gevinster ved bruk av ny teknologi. Trangere økonomisk handlingsrom, økte og endrede
behov fra brukerne, krever at offentlig sektor jobber på nye måter.
Det betyr at den foretrukne kommunikasjonskanal en mellom kommunens innbyggere/næringsliv og
det offentlige skal være digital. Vestre Toten kommunes strategi danner et sett med felles mål som
beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres. Strategien sier hva kommunen skal oppnå,
og skisserer noen av utfordringene kommunen står overfor.
SSB-undersøkelse om bruk av IKT i husholdningenei viser at Norge er i europatoppen i bruk av
offentlige nettjenester. OECD påpeker i sin Digital Government Review of Norwayii, at Norge er et av
de landene som har kommet lengst når det gjelder digitalisering, men peker på behov for sterkere
styring og samordning av arbeidet. Det pekes på behovet for sterkere koordinering og tydeligere
rolle- og ansvarsfordeling mellom sektorer og forvaltningsnivåer. Anbefalingen er at Norge fremover
fastsetter ambisiøse og forpliktende mål for å øke effektiviserings- og digitaliseringstakten.
Riksrevisjonen har pekt på forbedringspunkter, blant annet knyttet til gevinstrealisering, utnyttelse
av fellesløsningene og behov for sterkere sentral styring.

Visjon
Vestre Toten kommunes forrige digitaliseringsstrategi, jfr. K-sak 039/19, hadde følgende visjon:
«Vestre Toten kommune – tilgjengelig der du er (TDDE)»

Denne visjonen vurderes dekkende også for det videre arbeidet og bygger opp under én digital
offentlig sektor.
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Digitalisering inn i 2020-årene
Digitalisering er en stor drivkraft for måten kommunal sektor inkl. Vestre Toten kommune
organiserer og leverer sine tjenester på. Det gir samtidig nye organisatoriske og styringsmessige
utfordringer. Digitale løsninger og systemer må endres i takt med at teknologien og samfunnet
endrer seg. Samfunnsmessige utfordringer som demografi, klima og inkludering gjør at vi må tenke
nytt om etablerte løsninger. Derfor trenger vi kloke grep allerede nå for å få løsninger til
innbyggernes, næringslivets og samfunnets beste.
Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter.
Digitalisering innebærer å forbedre og gjøre tjenester tilgjengelig ved bruk av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT). Ledelse, kultur og holdninger står sentralt. Digitalisering er
samspillet mellom prosesser og teknologi i organisasjonen. Paradoksalt nok handler digitalisering
vesentlig mer om å ha fokus på arbeidsprosesser og arbeidsmåter enn teknologi. Det er et
lederansvar å sikre at kommunen faktisk leverer merverdi gjennom digitaliseringsinitiativene som
settes i gang. Gevinstberegning og realisering er dermed også to helt sentrale stikkord.
Derfor trenger kommunen en digitaliseringsstrategi og handlingsplaner, og disse må sees i
sammenheng med organisasjonens overordnede planer og tjenesteområdenes behov.
Digitaliseringsstrategien er et virkemiddel for å oppnå dette.
Digitalisering bidrar til å effektivisere. Digitale løsninger kan og bør gå på tvers av sektorer og nivåer,
og skal gi en bedre arbeidsflyt som bidrar til økt produktivitet. Økt produktivitet frigir tid for
medarbeidere og gir muligheter for å øke kvaliteten på tjenestene.
Skal kommunen lykkes med digitalisering, kreves en helhetlig og metodisk tilnærming og tydelig
prosjektstyringiii på tvers, ikke bare på tvers av forvaltningsnivåer, men også på tvers av egne
avdelinger og tjenesteområder. For Vestre Toten kommune blir digitalisering avgjørende når vi skal
planlegge for gode tjenester i fremtiden. Skal kommunen lykkes med utviklingen av de digitale
tjenestene, må vi ha en langsiktig satsing og en tydelig strategi for digitaliseringsarbeidet.
Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten
i både privat og offentlig sektor. Det handler om å utvikle nye og bedre tjenester som er enkle,
pålitelige - og helst sammenhengende og «sømløse».
Sentio Research Norge gjennomførte i november 2018 en kvantitativ undersøkelse på oppdrag fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av digitaliseringen av offentlige tjenester fra et
brukerperspektiv. Undersøkelsen var rettet mot brukere i befolkningen og i næringslivet.
Befolkningen har høyest kjennskap til tjenestene fra Skatteetaten/Altinn og Helse-Norge.
Nærings•drivende har høyest kjennskap til tjenestene for firmaattest og skatte•attest.
58 prosent av befolkningen og 64 prosent av de næringsdrivende svarer at de er fornøyde med
offentlige digitale tjenester.
Sentio-undersøkelsen Kjennskap til digitale tjenester andel av befolkningen
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Figur 2.2 Andel i befolkningen som har kjennskap til eller har brukt digitale tjenester fra Skatteetaten/Altinn (n=1005)

Tjenester knyttet til fødsel, vigsel og ekteskap, endre adresse og flytting i tabellen «Kjennskap til
digitale tjenester andel av befolkning» er basert på Folkeregisteret i Skatteetaten. Skatteetaten
moderniserer Folkeregisteret og flere av tjenestene digitaliseres i samarbeid med andre
myndigheter. Et eksempel er at innbygger i dag melder flytting både til Skatteetaten og Posten. I den
nye tjenesten kan innbygger gjøre dette i én prosess, der meldingen går både til Skatteetaten og
Posten.

Forankring og mål
Dette dokumentet er utarbeidet i tråd med overordnede styringsdokumenter, lover, forskrifter og
Vestre Toten kommunes verdier.
«Trygghet, trivsel og utvikling» er visjonen/verdiene/slagordet til Vestre Toten kommune vedtatt
gjennom kommuneplanen for perioden 2012 - 2023.
Kommuneplanen definerer fire hovedmål som underbygger denne:
•
•
•
•

God oppvekst
Gode levevilkår
Innovativ kommune
Sikker og robust infrastruktur

Å nå målene definert i kommuneplanen forutsetter at vi også jobber målrettet med digitalisering.
Vestre Toten kommunes digitaliseringsstrategi 2020-2024 bygger på og er så langt mulig i tråd med
staten og KS’ strategi: Én digital offentlig sektor - Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 20192025.
Strategien har vært til diskusjon og vurdering i kommunedirektørens ledergruppe (KLG). Valg av
varighet innebærer at en revisjon bør gjøres i første fase av neste kommunestyreperiode.
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Én digital offentlig sektor
Den statlige/KS’ digitaliseringsstrategi er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (20152016), som også Vestre Toten kommunes forrige versjon av digitaliseringsstrategi ble bygget opp om.
Strategien Én digital offentlig sektor iv definerer felles mål og innsatsområder for
digitaliseringsarbeidet frem mot 2025.
Det er første gang at regjeringen og KS har gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig
sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor.
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/sammen-om-en-digital-offentligsektor/
Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig
sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette
for produktivitetsøkning i samfunnet. Hensikten med strategien er å understøtte digital
transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet.

5

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2020 -2024
10. november 2020

Tiltak i strategien som KS og regjeringen er sammen om:
-

-

-

Etablere et nasjonalt økosystem for digital samhandling.
Videreutvikle samarbeidet mellom offentlige og private for å lage innbyggerorienterte
løsninger der brukerne får tilgang til egne data og tjenester som er skreddersydd den
enkeltes behov.
Jobbe for bedre deling av data, både mellom privat og offentlig sektor – og mellom tjenester
i offentlig sektor Vi er enige om samarbeid og samstyring mellom staten og kommunal sektor
basert på likeverd. Det blir viktig at vi i fellesskap lage retningslinjer for når og hvordan
kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering.
I tillegg til administrative møteplasser, er det viktig at det etableres en politisk arena der
kommunal sektor og staten kan følge opp arbeidet med strategien.
Jobbe sammen om en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor.

I dag er det ofte slik at brukerne må forholde seg til flere tjenester fra ulike virksomheter når de skal
få dekket sine behov eller løst sine oppgaver. Brukerne må da gå fra nettsted til nettsted for å skaffe
seg informasjon og få utført det de søker. Det er stor variasjon i hvilken grad offentlige virksomheter
ser tjenester i sammenheng og har satt seg inn i brukernes behov. IT i praksis for 2019 v viser at
digitaliseringen øker i offentlig sektor, men det stagnerer i utviklingen av avanserte digitale tjenester
til brukerne. Andre undersøkelser vi viser at brukeropplevelsen er fragmentert og at tjenestene er lite
sammenhengende. Spesielt gjelder dette når tjenesteleveransene går på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer. Brukerne ønsker seg mer sømløse digitale tjenester, også i saker som går på tvers
av virksomheter. Disse hovedprioriteringene som nevenes over for den nasjonale
digitaliseringspolitikken er derfor også svært aktuelle føringer for Vestre Toten kommune.
Visse kapitler i Én digital offentlig sektor er av så vidt overordnet fokus at de ikke har fått eget
definert fokusområde i TDDE, men relevant innhold er hensyntatt så langt mulig. Dette er f.eks.
kapitlene «klart og digitaliseringsvennlig regelverk», «styring og samordning for en mer
sammenhengende offentlig sektor» og «felles økosystem for nasjonal digital samhandling og
tjenesteutvikling». Videre er det valgt å slå målsettingene for noen kapitler sammen da de brutt ned
fra makro- til mikronivå ikke vurderes naturlig å skille.
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Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=3
Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke
offentlige virksomheter som tilbyr dem. Kommuner, fylkes•kommuner og statlige virksomheter må
samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer for å lykkes med denne ambisjonen. Med
brukerne menes både innbyggere, frivillig sektor og offentlige og private virksomheter.
De fleste arbeidsprosessene som utføres i kommunen er en del av et tjenestetilbud til enten
innbyggere, organisasjoner og næringsliv eller medarbeidere. Mange av prosessene vil oppnå økt
kvalitet ved at de digitaliseres og automatiseres. Tjenesteområder som henger sammen bør
automatisk kunne utveksle informasjon digitalt, der taushetsplikt eller annen lov ikke er til hinder for
dette. Fagsystem på ett tjenesteområde bør i mange tilfeller generere en aktivitet i fagsystem på
andre tjenesteområder. Gode digitale løsninger setter brukerens behov i sentrum. For å lykkes med
god digital forvaltning, trenger vi digitale selvbetjeningsløsninger som er forståelige og enkle å ta i
bruk.
Vestre Toten kommune kan på flere områder utnytte mulighetene ved bruk av digital dialog i større
grad enn i dag. Dette gjelder både dialog med innbyggere, næringsliv og offentlig forvaltning.
Bærende kommunikasjonskanaler i dag, foruten de digitale, er telefon, papirbasert kommunikasjon
og e-post. I begrensede tilfeller har manuelle prosesser gått over til å bli halv- og helelektroniske,
blant annet via hjemmesiden. Brukervennlige hjemmesider er en forutsetning for digitalisering, og gi
en god oversikt over informasjon og tjenester samt gi mulighet til dialog og innsyn. Disse er i
kontinuerlig utvikling og integrasjon med Vestre Toten kommunes kanaler i sosiale medier. Sosiale
medier har blitt den digitale møteplassen der informasjon deles på en enkel og rask måte. De er
viktige kommunikasjons- og beredskapskanaler.
Innbyggernes behov for de ulike kommunale tjenestene vil i stor grad være avhengig av hvilken
livssituasjon de befinner seg i. Å gi foreldre automatisk informasjon om aktuelle barnehager i
nærområdet er et eksempel på hvordan digitale løsninger kan bidra til økt service. Allerede i dag kan
mye av saksbehandlingen automatiseres. Det kan skje gjennom å tilby såkalte «pushtjenester», slik at
innbyggere slipper å søke om tjenester de automatisk har rett til, eller å gi automatiske svar der det
ikke er behov for bruk av skjønn. Automatiserte regelstyrte prosesser og støttende kunstig intelligens
kan hjelpe ansatte i kommunal forvaltning. For brukerne betyr dette raskere svar og enklere
selvbetjening. Tilretteleggelse for samtaler via video og chat for å hjelpe de som står fast når de
bruker de digitale løsningene er aktuelt. En del kommuner har tatt i bruk automatiserte svartjenester
som kan svare på en god del av de vanligste henvendelsene til kommunen. Et eksempel er
svartjenesten «Kommune-Kari» vii.
For at en tjeneste skal oppleves som nyttig av brukerne, må utviklingen av tjenesten være basert på
en grundig forståelse av brukernes behov. Som kommune må vi tørre å utfordre etablerte
arbeidsprosesser og tjenester, jfr. det som ble sagt innledningsvis. En anbefalt metode når man
ønsker å jobbe på denne måten, er å bruke tjenestedesign, eller verdistrømsanalyser som vi er vant
med fra Lean-metodikk. Dette innebærer en systematisk kartlegging av hvilke utfordringer de som
bruker tjenesten, møter på. Ofte viser det seg at etablerte løsninger er lite tilgjengelige, vanskelige og
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ikke møter faktiske behov. At Vestre Toten kommune er en veletablert «Lean-kommune» gir et godt
utgangspunkt for arbeidet med digitalisering av tjenesteproduksjonen m.m.
I dag bruker allerede de fleste innbyggere ulike digitale plattformer, som smarttelefon, nettbrett eller
PC. Digitale kommunale tjenester bør kunne benyttes «sømløst» på disse plattformene.
Nye digitale løsninger må være universelt utformet, og de eksisterende løsningene skal følge kravene
om universell utforming innen 1. januar 2021. Universell utforming skal bidra til å gjøre løsningene
lette å forstå og enkle å bruke. Dette kan være et av virkemidlene for å redusere digitale skillelinjer i
befolkningen og motvirke at «digitalt utenforskap» oppstår. For å nå de som ikke er digitalt aktive, er
det likevel viktig å ha alternative kanaler.
Et klart og brukertilpasset språk er en viktig forutsetning for at digitale tjenester blir tatt i bruk. Et
uklart og tungt språk kan skape avstand mellom brukerne og det offentlige, og samtidig øker det
faren for misforståelser og unødvendig merarbeid. Innbyggere og næringsliv mottar mye informasjon
som handler om rettigheter og plikter, og derfor er det avgjørende at de kan finne, forstå og bruke
denne informasjonen. «Klarspråk» skaper mindre avstand og mer tillit, og bidrar til inkludering.
Regjeringen vil, med referanse til Én digital offentlig sektor;
•

I første omgang prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor følgende
livshendelser:
•

•

•
•

Få barn (ASD)
• Alvorlig sykt barn (HOD)
• Miste og finne jobb (ASD)
• Ny i Norge (KD)
• Dødsfall og arv (KMD)
• Starte og drive en frivillig organisasjon (KUD)
• Starte og drive en bedrift (NFD)
I samarbeid med KS utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering
og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og
forvaltningsnivåer
I samarbeid med KS utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester
I samarbeid med KS utrede konsept for realisering av en innbyggerorientert løsning, som for
eksempel virtuell assistent, for enkel tilgang til egne data, informasjon og tjenester som er
persontilpasset

Figur 1: Prioriterte viktige livshendelseriv. Strategien peker ut syv livshendelser hvor utviklingen av
sammenhengende tjenester skal prioriteres i første omgang. Dette skal imidlertid ikke hindre utviklingen av andre
sammenhengende tjenester.
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DigiHelse og Digisos er gode eksempler på utvikling av sammenhengende tjenester på tvers av
forvaltningsområder og sektorer. Det samme gjelder løsninger hvor det benyttes en «virtuell
assistent».
DigiHelse
Et samarbeidsprosjekt mellom kommunal sektor og Direktoratet for eHelse. Brukere av
hjemmebaserte tjenester kan enkelt og trygt kontakte helsetjenestene i sin kommune på
helsenorge.no. De kan sende og motta meldinger, se avtaler og få varsler om utførte besøk. Tiltaket
skal sikre et enhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.
Digisos
Et samarbeidsprosjekt mellom kommunesektoren og NAV. Prosjektet utvikler digitale tjenester for
sosialhjelpsmottakere på nav.no. Den første tjenesten er digital søknad om økonomisk sosialhjelp
med digital veileder. I tillegg etableres funksjonalitet for innsyn og status i sak på Mitt NAV.
Virtuell assistent
Fungerer som et filter som viser relevant og individuelt tilpasset informasjon når innbyggeren er
logget på offentlige nettsider. En virtuell assistent bidrar til at offentlig informasjon og tjenester
oppleves som sammenhengende for brukeren.

Vestre Toten kommune vil:
1. Vestre Toten kommune vil digitalisere sine tjenester med utgangspunkt i brukernes behov.
2. Vestre Toten kommune vil legge prinsippet om sammenhengende tjenester til grunn for arbeidet
med utvikling av digitale tjenester i et livsløpsperspektiv. Nye digitale løsninger som tilfredsstiller
dette prinsippet, skal implementeres planmessig så raskt som mulig.
3. Vestre Toten kommune vil automatisere regelstyrte prosesser så langt det lar seg gjøre.
4. Vestre Toten kommune vil sørge for at digitale løsninger følger kravene om universell utforming
og forhindre «digitalt utenforskap».
5. Vestre Toten kommune vil kommunisere i et klart og godt språk.
6. Vestre Toten kommune vil ha gode samhandlingsløsninger for effektiv arbeidsflyt i
organisasjonen.

Økt deling av data og verdiskaping
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=4
Brukerne skal unngå å oppgi informasjon som det offentlige allerede har innhentet. Økt deling av
data er også en forutsetning for utvikling av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer. Offentlig sektor skal dele data når den kan og skjerme data når den må. Åpne
offentlige data skal gjøres tilgjengelig for viderebruk til utvikling av nye tjenester og verdiskaping i
næringslivet.
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Digitalisering gjør det mulig å løse samfunnsutfordringer på nye måter og dermed skape gevinster.
Digitalisering er kun et virkemiddel – det er lederes og ansattes evner til å endre organisering,
arbeidsprosesser og tjenester som skaper verdier.
«You cannot manage what you don’t measure» er et kjent uttrykk fra blant annet ledelsesteorier;
uten data kan man ikke styre. I dag er begrepet «stordata» hyppig brukt og har blitt et sentralt
begrep der det er snakk om store mengder data tilgjengelig, og data er i bunn og grunn styrings- og
beslutningsverktøy. «Stordata» er altså store og varierte mengder data som er i stadig endring og
mulighetene ligger i å fange, behandle, lagre, søke, dele, overføre, analysere og presentere (populært
omtalt som «visualisere») informasjon fra ulike kilder. Regjeringen peker bl.a. på helsesektoren, skole
og kriminalitetsforebygging som områder med stort gevinstpotensial for bruk av «stordata». Enkelte
kommuner har også brukt «stordata» til å tilby tjenester, f.eks. barnehageplass, i stedet for å kreve
søknad.
I kapittelet Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling i Én digital offentlig
sektor sies det bl.a.:
Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må kunne samhandle for å utvikle
brukerrettede, sammenhengende og effektive digitale tjenester. Eksisterende plattformer for
tjenesteutvikling skal utnyttes bedre.
Hovedelementene i det felles økosystemet skal være:
•

felles datakilder, for eksempel masterdata og grunndataregistre
• fellesløsninger
• felles arkitekturer, for eksempel referansearkitekturer, standarder, veiledninger og
rammeverk
• standardiserte innganger for de ulike brukerne
• standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk
• harmoniserte finansierings- og betalingsmodeller
Det er et mål at tjenester, nettsider og datakilder hos kommuner, fylkeskommuner og statlige
virksomheter skal virke sammen.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=6
Prinsippet om å basere avgjørelser på fakta er ikke ny, men ved hjelp av nye analyseverktøy gir
«stordata» oss mulighet til å finne «nåla i høystakken». «Stordata» setter oss derfor i stand til å
analysere ustrukturert informasjon og på den måten finne avvik eller mønster. Innen offentlig
tjenesteutvikling vil «stordata» bidra til høyere kvalitet og mer effektiv ressursbruk, men framveksten
av «stordata» krever også et avklart forhold til vern av personopplysninger og retten til privatliv.
Økt tilgjengeliggjøring av åpne offentlige data har de siste årene vært et prioritert tiltak.
Offentleglova gir alle en rett til å viderebruke informasjon som er offentlig, på visse vilkår. Det er
etablert en nasjonal felles datakatalog. Felles datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike
offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. For kommunene er det
ingen spesielle føringer som gjelder viderebruk av data utover bestemmelsene i Offentleglova.
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Offentlige og private virksomheter som ønsker å viderebruke offentlige data som ikke allerede er
publisert på www.data.norge.no, må be om innsyn i data som offentlige virksomheter proaktivt
kunne gjort tilgjengelig og synliggjort som åpne data. Manglende beskrivelser av åpne data fra
offentlig sektor reduserer synligheten for potensielle brukere av dataene. Norge faller også på flere
internasjonale barometre for åpne data. Situasjonen er bedre på enkeltområder, blant annet blir
geodata publisert via www.geonorge.no som oppfølging av geodataloven, og transportdata blir
publisert på vegvesen.no. Disse databeskrivelsene blir importert i Felles datakatalogvi.

Datadeling i plan- og byggesaker
Både søker og kommunen har behov for tilgang til data fra en rekke sektormyndigheter, i tillegg til
kommunens egne plandata, matrikkeldata mv. For å kunne ta ut gevinstene ved en fulldigital
byggesaksprosess må relevante data tilrettelegges for digital selvbetjening. Løsninger som BYGG
(fulldigital byggesaksbehandling) og ePlanSak (produktspesifikasjon for digitalisering av
planprosesser) er eksempler.
Bergen kommunes datasjø – Lungegårdsvannet
Bergen kommune har i 2018 etablert en datasjø som skal inneholde data fra mange forskjellige
fagområder og virksomheter i kommunen, og som kan deles med andre deler av kommunen og med
næringslivet. Det er tatt initiativ til å etablere et samarbeid for kommunal sektor med hensikt å
bygge videre på og videreutvikle erfaringene fra Bergen. Dette vil sees i sammenheng med statlig
arbeid på området.

For å realisere mulighetene må Vestre Toten kommune ha et gjennomtenkt forhold til hva vi ønsker å
oppnå. Hvordan kan «stordata» brukes til reduksjon av kostnader, bedre beslutninger eller nye
tjenester? Samtidig må vi kartlegge hva vi har av tilgjengelig informasjon og hvorledes vi kan
nyttiggjøre oss denne. Området er i stor utvikling og bruk må vurderes løpende i forhold til kostnader
og nytte. Per i dag bruker Vestre Toten kommune i liten grad «stordata», men
«Kommunebarometeret» er et praktisk eksempel på bruk av «stordata» der data fra Kostra, GIS,
IPLOS mm sammenstilles for å lage en profil av kommunen.
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Kilde: Marit C. Synnevåg – Bouvet 2020

Den enkelte leder må innen sitt område ta en strategisk førende rolle, men IKT-avdelingen har også
en bærende rolle i digitaliseringsarbeidet. IKT-avdelingen skal bistå tjenesteområdene strategiske
arbeid med digitalisering på en slik måte at helheten i kommunens arbeid blir ivaretatt og
prioriteringene settes inn på riktig sted og i riktig rekkefølge. IKT-avdelingen skal støtte
tjenesteområdene i valg av løsninger, slik at de eksisterende fagsystemene tjenesteområdene bruker
er kartlagt for mulige løsninger før eventuell annen programvare anskaffes. Der ny programvare må
anskaffes for å oppnå ønskede mål innen digitaliseringsarbeidet, bistår IKT-avdelingen
tjenesteområdene med utarbeidelse av kravspesifikasjon for blant annet å kunne ivareta muligheten
for integrasjon mellom fagsystemene, informasjonssikkerheten og personvernet. Dette samspillet i
organisasjonen blir viktig også for å kunne utnytte den betydelige IKT-kompetansen som befinner seg
også utenfor IKT-avdelingen, på en konstruktiv og rasjonell måte.
KS Læring er et eksempel på en delingsløsning som tas i bruk i 2020/2021. KS Læring er den nasjonale
løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.
Antall ansatte som bruker KS Læring har, i skrivende stund, passert 307 000. Det er over 15 500
kompetansetiltak i produksjon, med temaer innen de fleste tjenesteområder i kommuner og
fylkeskommuner, og det meste er laget av medlemmer i KS.
I Én digital offentlig sektor heter det bl.a.:
Mål for et felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling
1. Offentlig sektor legger til rette for innovasjon og verdiskaping
Når offentlig sektor utvikler fellesløsninger blir samspillet med privat næringsliv i et
økosystem tatt hensyn til. Det er tydelig hvilke av fellesløsningene i økosystemet som også
kan benyttes av private virksomheter, og under hvilke forutsetninger og vilkår.
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Vestre Toten kommune vil:
1. Vestre Toten kommune vil legge til rette for innovasjon og verdiskapning ved å ta i bruk teknologi
som bidrar til tjenesteinnovasjon og effektive tjenester, f.eks. velferdsteknologi.
2. Vestre Toten kommune vil gi tilgang til sine åpne offentlige data, slik at næringsliv, forskere og
sivilsamfunn kan bruke disse i nye sammenhenger.
3. Vestre Toten kommune vil gjøre bruk av KS FIKS (en felles tjenesteplattform for norske
kommuner, der VTk allerede gjør bruk av bl.a. tjenestene SvarUt/SvarInn og DigiSos) for deling av
kunnskap og kompetanseheving.
4. Vestre Toten kommune vil dele resultater og erfaringer fra eget digitaliseringsarbeid.

Økt digital kompetanse
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=9
Digital kompetanse blir fremover en kritisk faktor for offentlige virksomheters evne til digital
transformasjon og uthenting av gevinster fra digitalisering.
Det er vanskelig å forutse fremtidens kompetansebehov. Det har skjedd en utvikling fra tungt
teknologifokus på 80- og 90-tallet, via digitalisering på 2000-tallet, med fokus på forbedring av
eksisterende prosesser ved bruk av digital teknologi og data. I dag er fokuset på digital
transformasjon der digitalisering griper mer inn i kjernevirksomheten i en virksomhet. Det fremtidige
kompetansebehovet handler helt overordnet om å ha kunnskap om hvordan mulighetene som ligger i
teknologien kan utnyttes i virksomheten.
Regjeringen vil:
•

Utarbeide en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor. KS og andre relevante aktører
vil bli involvert i arbeidet

Digital kompetanse er viktig for utvikling av moderne forvaltning. Digital kommunikasjon skal være
hovedregelen når offentlige myndigheter kommuniserer med innbyggerne og næringslivet. Teknologi
gir nye muligheter for økt demokratisk deltakelse og bedre tjenester, men gjør samtidig at
innbyggerne må forholde seg til en stadig mer digitalisert hverdag. Digital kompetanse blant
innbyggerne er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. Mange innbyggere i Norge har ikke
tilstrekkelig digital kompetanse til å bruke digitale løsninger og kan dermed ikke betjene seg selv på
nett. Kommunen må derfor bidra til at disse innbyggerne får grunnleggende digital kompetanse.
Bruk av IKT krever rett kompetanse på alle nivåer i kommunen. Politisk og administrativ ledelse
trenger kompetanse for å kunne ta gode strategiske valg. Kompetansen til kommunens
medarbeidere er viktig for å levere gode tjenester, jobbe effektivt og imøtekomme innbyggernes
forventninger til utviklingen av en moderne digital forvaltning. Vestre Toten kommune har, som i de
fleste organisasjoner, medarbeidere og ledere med varierende brukerkompetanse. Det blir viktig for
framtiden å stimulere til egen kompetanseutvikling og ønske utvikling av IKT-verktøy velkommen.
Leverandørmarkedet lanserer også fortløpende nye produkter og løsninger, mens teknologien er i
stadig utvikling. Kommunen skal ha kompetanse til å navigere i dette omskiftende terrenget.
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Kunnskap om de teknologiske mulighetene koblet sammen med kunnskapen om kommunens
oppgaver og tjenester er en viktig forutsetning for gode og kostnadseffektive valg.
Vestre Toten kommune vil:
1. Vestre Toten kommune vil tilstrebe å legge til rette for nødvendig digital kompetanse hos
innbyggerne og ansatte i organisasjon.
2. Vestre Toten kommune vil ha ledere og ansatte med tilstrekkelig kompetanse til å forstå
sammenhengen mellom tjenesteutvikling og digitalisering.
3. Vestre Toten kommune vil jobbe tverrfaglig internt og ha et tverrfaglig samarbeid med andre
kommuner for å bre kompetanse og utvikle gode tjenester.

Styring og samordning for en mer sammenhengende offentlig sektor
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=7
For å sikre sammenhengende tjenester, økt deling av data og økt bruk av felles IT-løsninger, må
samhandling og samordning på tvers av sektorer og mellom statlig og kommunal sektor, styrkes.
Regjeringen har som mål å legge opp til en mer systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering.
Offentlige tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av
hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. De digitale tjenestene som kommuner og
fylkeskommuner tilbyr brukerne er ganske like. Derfor har digitalisering av tjenester til innbyggere og
næringsliv stort gjenbrukspotensial. For å oppnå dette må kommunal sektor samordne seg på
digitaliseringsområdet. I tillegg må det etableres mer og bedre digital samhandling mellom stat og
kommune.
Det er derfor et nasjonalt mål at offentlige virksomheter benytter felleskomponenter- og løsninger i
tjenesteutviklingen. Altinn er et eksempel på et slikt system. Per i dag finnes det en rekke felles IKTløsninger som Vestre Toten kommune allerede benytter.
For at kommunal sektor i fellesskap skal kunne utvikle flere digitale fellesløsninger, er
finansieringsordningen DigiFin etablert. Ordningen gjør det mulig å utvikle bedre innbyggertjenester
raskere og til en lavere kostnad. Vestre Toten kommune har valgt å delta i dette.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bidratt med kr 125 mill. til finansiering av
ordningen. Forutsetningen er at kommunal sektor bidrar med minst like mye. De fleste fylker og
kommuner har allerede betalt sin andel for å bli med i ordningen basert på innbyggertall.
Hovedstyret i KS vedtok at KS bidrar med inntil kr 40 mill. Vestre Toten kommune har bidratt med sin
andel iht. innbyggertallet.
De som kan motta støtte fra ordningen er:
• Kommuner
• Fylkeskommuner
• KS
• Kommunalt eide foretak og interkommunale selskaper kan også motta støtte dersom kommunen
eller fylkeskommunen er med på søknaden
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Den tidligere nevnte KS Fiks-plattformen er et resultat av dette. Prosjekter som har mottatt støtte fra
ordningen så langt er Digihelse, Digisos og Min side.
Vestre Toten kommune vil:
1. Vestre Toten kommune vil legge til rette for innovasjon og verdiskapning ved å ta i bruk teknologi
som bidrar til tjenesteinnovasjon og effektive tjenester, f.eks. velferdsteknologi.
2. Vestre Toten kommune vil aktivt gjøre bruk av mulighetene KS FIKS (en felles

tjenesteplattform for norske kommuner, der VTk allerede gjør bruk av bl.a. tjenestene
SvarUt/SvarInn og DigiSos) gir til videre tjenesteutvikling.
3. Vestre Toten kommune vil ha en enhetlig metodikk for prioritering og gjennomføring av
felleskommunale og nasjonale digitaliseringsprosjekter med fokus på gevinstrealisering
(LEAN).

Styrket samarbeid med privat sektor
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=8
Vi må effektivisere offentlig sektor for å få mer ut av ressursene. Det offentlige skal ikke gjøre selv det
som markedet kan gjøre bedre. Digital samhandling med næringslivet og frivillige organisasjoner kan
gi grunnlag for nye, innovative tjenester.
Det gjøres mye godt effektiviseringsarbeid i de enkelte virksomhetene. Effektivisering av offentlige
tjenester handler blant annet om å vurdere om det offentlige skal produsere tjenestene eller
løsningene selv, eller om de heller bør kjøpes i markedet.
Det er også et nasjonalt mål at offentlige digitaliseringsprosesser skal gjennomføres profesjonelt. For
å oppnå effektiv digitalisering, er det avgjørende å ha fokus på gevinstrealisering i gjennom hele
prosessen. Gevinstrealisering er de aktivitetene som leder til at ønskede og planlagte gevinster blir
realisert. I juni 2012 vedtok kommunestyret at LEAN skulle implementeres som utviklingsmodell i
Vestre Toten kommune. I den sammenheng fikk rådmannen i oppdrag å utarbeide en
gevinstrealiseringsmodell som er lagt til grunn for dette arbeidet. Dette er dermed en kjent og
etablert arbeidsform som også bør overføres på arbeidet med å identifisere, planlegge uttak og
realisere gevinster fra digitalisering.
Vestre Toten kommune vil:
1. Vestre Toten kommune vil legge nasjonale felleskomponenter og standarder til grunn i
digitaliseringsarbeidet og stiller som pilot der det er mulig og ønskelig.
2. Vestre Toten kommune vil gi tilgang til sine åpne offentlige data, slik at næringsliv, forskere og
sivilsamfunn kan bruke disse i nye sammenhenger.
3. Vestre Toten kommune vil være en pådriver og legge til rette for utbygging av digital infrastruktur.
4. Vestre Toten kommune vil samhandle med privat sektor der det vurderes rasjonelt og økonomisk
hensiktsmessig
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Digital sikkerhet
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=10
Det digitale sikkerhetsarbeidet må sees i et helhetlig perspektiv, på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer, og i sammenheng med det øvrige arbeidet for samfunnssikkerhet. Sikker
digitalisering i offentlig sektor er et sentralt tiltak i strategien.
I nasjonal strategi for digital sikkerhet fra januar 2019 ix utpekes det mål for fem prioriterte områder:
•
•
•
•
•

Norske virksomheter digitaliserer på en sikker og tillitvekkende måte, og har bedre evne til
egenbeskyttelse mot uønskede digitale hendelser
Kritiske samfunnsfunksjoner er understøttet av en robust og pålitelig digital infrastruktur.
Styrket digital sikkerhetskompetanse i tråd med samfunnets behov
Samfunnet har en bedre evne til å avdekke og håndtere digitale angrep
Politiet har styrket sin evne til å bekjempe data- og IKT-relatert kriminalitet

Befolkningens tillit til offentlig sektor er høy i Norge sammenliknet med mange andre land.
Informasjonssikkerhet og personvern på alle områder er en forutsetning for tillit til digitale løsninger.
Økt digitalisering skal ivareta innbyggernes rettssikkerhet og personvern, og sikre at offentlig sektor
fortsatt har høy tillit. Ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet er avgjørende for at
offentlig sektor skal lykkes med digitaliseringsarbeidet.
Digitaliseringen krever gjennomgripende endringer i måten offentlig sektor utfører sine oppgaver på,
og dermed også hvordan man sikrer og forvalter dokumentasjon. Ambisjonen om økt digitalisering i
offentlig sektor betyr at styrking av personvern og informasjonssikkerhet blir stadig viktigere.
Personvernlovgivningen ble endret og stilte nye krav til det offentlige fra sommeren 2018. Alle nye
løsninger skal ha innebygget personvern fra og med samme tidspunkt, slik det er bestemt i EUs nye
personverndirektiv og som er konkretisert gjennom den nye personopplysningsloven som trådte i
kraft 20. juli 2018. Alle kommuner og fylkeskommuner skal fra samme dato ha personvernombud.
Dette er fulgt opp i Vestre Toten kommune.
Personvern og informasjonssikkerhet er grunnleggende i digitaliseringsarbeidet og skal være et
innebygd element fra starten av. En forutsetning for at Vestre Toten kommune skal kunne utøve
offentlig myndighet og tilby tjenester er sikker behandling av personopplysninger.
Teknologi med økt kompleksitet stiller høye krav til informasjonssikkerhet i kommunen og økt deling
av data forsterker dette. God informasjonssikkerhet og god internkontroll bidrar til å sikre at
kommunen behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er en løpende utfordring å
balansere behovet for skjerming av personopplysninger og medarbeideres tjenstlige behov for
tilgang og samarbeid på tvers. Vestre Toten kommune ønsker et økt fokus på viktigheten av gode og
ryddige prosesser innenfor personvern og dokumenthåndtering.
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Vestre Toten kommune vil:
1. Vestre Toten kommune vil ivareta informasjonssikkerhet og personvern på alle områder som en
integrert del av hele kommunens virksomhet.
2. Vestre Toten kommune vil sikre at riktig informasjon er tilgjengelig for rett person.
3. Vestre Toten kommune vil sørge for innebygd personvern i nye løsninger.
4. Vestre Toten kommune vil ha styringssystem for informasjonssikkerhet.
5. Vestre Toten kommune vil dele informasjon om sikkerhetshendelser de har vært utsatt for.
6. Vestre Toten kommune vil ha en helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning.
7. Vestre Toten kommune vil samhandle med aktuelle kompetansemiljø innen
informasjonssikkerhet.

Referanser
i

Bruk av IKT i husholdningen – SSB 16.4.2019
OECD; Digital Government Review of Norway 2017.
iii
Prosjektstyring – www.prosjektveiviseren.no
iv
Én digital offentlig sektor – 2019
v
IT i praksis 2019 – Digitaliseringsrapporten
vi
Sentio, Kantar TNS og IT-praksis 2018
vii
Kommune-Kari - www.prokom.no/kari
viii
Felles datakatalog - https://fellesdatakatalog.brreg.no/
ix
Nasjonal strategi for digital sikkerhet 2019.
ii
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PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 25.02.2021
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
07.04.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 25.02.2021

Unntatt off.
Nei
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra kommunestyrets møte 25.02.2021 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.
Etter siste møte i kontrollutvalget er det avholdt følgende møter i kommunestyret:
• Møte 25.02.2021

1

VEDLEGG
MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Fjernmøte - Teams

Dato:

25.02.2021

Tidspunkt:

09:00 -15:00

Til stede:
Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Ingrid Tønseth Myr
Stian Pettersbakken
Rolf Erik Halle
Ann Marit Sandsengen
Lene Myhrvold
Lasse Rian
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
Jorunn Signe Ballangrud
Håvard Johansen Lindgaard
Kjersti Diesen Løken
Ahmed Haruun Ali

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

Sissel Skiaker

Møteprotokoll godkjent:
Godkjent av:

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur
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Anders Vildåsen

Medlem

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Vegard Skogen
Bjørn Fauchald
Kjersti Flatråker
Ole Tveiten
Knut Rødningsby
Per Olav Strande

U

Stilling
Møtesekretær
Kommunedirektør
Samfunnsplanlegger
Arealplanlegger
NAV-leder
Voksenopplæringssjef

Merknad i møte:
29 representanter til stede ved møtets begynnelse. Representanten Kjetil Sangnes
tiltrådte møtet kl. 09.21. Representanten Asgeir Sveen tiltrådte møtet kl. 09.25.
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Saksliste
Saksnr.
PS 1521
PS 1621
PS 1721
PS 1821
PS 1921
PS 2021
PS 2121

PS 2221
PS 2321
PS 2421
PS 2521
PS 2621
PS 2721

Tittel
Godkjenning av innkalling med saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 04.02.2021
Orienteringer og meldinger
Interpellasjon fra Vestre Toten FRP -Gjenbruk
Ny avtale om regional barnevernvakt
Raufoss Industrihistoriske samlinger AS - leiekontrakt
Godkjenningsvedtak om etablering av prosjektgruppe og
oppstart av videre utredning om kommunal overdragelse av
Sivesind Vannverk til ØTK og VTK.
Sykehusstruktur - oppfølging av kommunestyrevedtak
Oppnevning av nytt medlem i felles forliksråd for Gjøvik, Østre
Toten og Vestre Toten
Økonomisk omstilling 2019 - 2022 - oppdatert tiltaksplan
KS Debatthefte - Omstilling i koronaens tid
Delegeringsreglement Vestre Toten kommune – oppdatering
av gravplassloven
Til «Folkets spørretime» i kommunestyremøte 25.februar 2021
Åpen post

U.off
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PS 1521 Godkjenning av innkalling med saksliste
Kommunestyrets behandling av sak 15/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Merknader:
Til sakslista: Folkets spørretime ble tatt opp ved møtets begynnelse i forkant av den
formelle delen av møtet.
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) :
 Kommenterte at sakspapirene til møtet ble utsendt i tre bolker - positivt at folkets
spørretime blir tatt opp i dagens møte til tross for at dokumentene ble utsendt
sent.
 Ba om at det oppgis et tidspunkt for pause i møtet, pga bestilt lunsj.
 Gjorde ordføreren oppmerksom på nye oppdateringer i Teams
Vedtak
Innkalling med saksliste godkjennes.

PS 1621 Godkjenning av protokoll fra møte 04.02.2021
Kommunestyrets behandling av sak 16/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Representanten Arild N. Ødegaard (SP): Kommentarer til "Folkets spørretime":
Protokollen bør inneholde spørsmålet som ble stilt under folkets spørretime ikke bare
svar. Ønskes revidering av retningslinjer for folkets spørretime.
Representanten Elin S. Solberg (H):
 Savnet svar på spørsmål reist under åpen post om ønske om et dialogmøte med
gruppelederne og ordføreren om en gjennomgang av møtestruktur. Dette
manglet i protokollen.
 Angående svar på spørsmål knyttet til delegeringsreglementet som ble sendt til
gruppelederne og anmodet om at gruppelederne videresender dette til sine
respektive kommunestyremedlemmer.
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 Angående koordinerende enhet og håndtering av tilbud spesielt innen
hjerneslagrammede og ber om det tas opp videre i OVU.
Ordfører:
 Bekreftet at svaret knyttet til delegeringsreglementet er sendt til alle
gruppelederne i kommunestyret.
 Angående spørsmål om dialogmøte så ble det tatt opp i formannskapets møte, ikke i kommunestyrets møte 4. februar. Det er begrunnelsen for at det ikke står i
protokollen.
 OVU følger opp saken om hjernerehabilitering.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med kommentarer.
Vedtak
Protokollen fra kommunestyrets møte 04.02.2021 godkjennes med kommentarer.

PS 1721 Orienteringer og meldinger
Kommunestyrets behandling av sak 17/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Kommunedirektør Bjørn Fauchald, samfunnsplanlegger Kjersti Flatråker og
arealplanlegger Ole Tveiten presenterte arbeidet og planleggingen med revisjon av
kommuneplan. Følgende temaer ble belyst i møtet:
 Generell samfunnsutvikling i Vestre Toten kommune
 Demografi og folketall
 Folkehelse
 Utbygging av boliger
 Næringsutvikling
 Landbruk
 Klima og miljøarbeid i kommunen
 Beredskap og ROS
 Utvikling av tjenestetilbudet i kommunen innen skole, helse, kultur og
idrett/friluftsliv
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Presentasjon oversendes kommunestyrets representanter. og vil bli tilgjengelig på
kommunens hjemmeside. Det legges opp til at det videre arbeidet med
kommuneplanprosessen oppdateres fortløpende og legges ut på eget område på
kommunens hjemmeside.

Vedtak
Saken tas til orientering.

PS 1821 Interpellasjon fra Vestre Toten FRP -Gjenbruk
Kommunestyrets behandling av sak 18/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) fremsatte interpellasjonen:
Interpellasjon Gjenbruk.
I TV programmet Sløsesjokket på NRK kom det frem at det daglig kastes 200
lastebillass med
kontormøbler. Dette synes vi i Vestre Toten FrP er forferdelig sløsing med ressurser.
I stat og kommunene er det i tillegg skattebetalerne som betaler for denne sløsingen.
Derfor fremmer Vestre Toten FrP følgende forslag til vedtak:
1. Det innarbeides rutiner for gjenbruk av kontormøbler ved oppussing og ny bygg i
Vestre Toten kommune. Det som blir til over gis bort.
2. Det innarbeides rutiner for å bruke så mye brukte møbler og hvitevare som mulig
i møbleringen av boliger som Vestre Toten eier.
3. Kommunestyre ber Horisont Miljøpark IKS lages en egen container
på gjenvinningsstasjonen på Prøven der hele møbler som blir innlevert kan gis
bort til de som måtte ønske det.
Ordfører:
Først så vil jeg si at dette er et flott initiativ som jeg støtter fullt ut.
Vi har i dag ingen rutiner vedr. dette som jeg kjenner til, men jeg kan si litt om hvordan
vi har håndtert de tilfellene der vi skal flytte ut av bygg. Når vi flyttet ut av Raufoss skole
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så ble alle kommunale tjenester innbudt til å komme og plukke det som var brukbart og
som de ville ha etter at skolen selv hadde tatt ut det de ville beholde. Etter at dette var
gjennomført så har også en private barnehage plukket ut garderobeløsninger etc. Til
slutt ble FAU forespurt om de ville ha «garasjesalg» i bygget for å selge unna det som
de fikk solgt. Inntekten kunne de beholde selv. Dette var de ikke interessert i. På
Reinsvoll U-skole så gjorde vi det på samme måte med «selvplukk» for kommunale
enheter. Etterpå ville FAU ha «garasjesalg». Ved dette garasjesalget ble sånn som
toaletter, håndvasker, kjølerom, dører og inventar solgt og jeg mener at FAU satt igjen
med en fortjeneste på 18-20.000 kr. Etter dette igjen har også lag og foreninger vært
inne i bygget og plukket ut ting de kan ha bruk for.
På Raufoss Ungdomsskole så ble det også «selvplukk» blant de andre skolene, men
pga. at bygget skulle rives rett etter at skolen sluttet på våren, ble det ikke tid til å slippe
til f.eks. FAU og andre.
Når det gjelder kontormøbler etc. så er i hvertfall praksisen her på rådhuset at man
sender ut en mail med beskrivelse av hva man har til overs i tilfelle noen har bruk for det
før det kastes. Hvordan dette gjøres ellers i kommunen vet jeg ingen ting om.
Pkt. 1: Disse rutinene bør utarbeides av Eiendomsavdelingen og følges opp av
Eiendomsavdelingen
Pkt. 2: Eiendomsavdelingen tar kontakt med boligstiftelsen for å få på plass rutiner for
dette.
Utfordringen som jeg ser er at vi ikke har noe brukbar lagerplass for brukt inventar, så
det som ingen har bruk for der og da, vil bli kastet.
Men, hvis vi har rutiner på dette slik at flere kan få muligheten til å hente brukte
møbler/kontormøbler så vil det kanskje bli mindre igjen som kastes/gis bort.
Avstemning:
Forslaget fra FRP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Det innarbeides rutiner for gjenbruk av inventar ved oppussing og ny bygg i
Vestre Toten kommune. Det som blir til over gis bort.
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2. Det innarbeides rutiner for å bruke så mye brukte møbler og hvitevare som mulig
i møbleringen av boliger som Vestre Toten eier.
3. Kommunestyre ber Horisont Miljøpark IKS lages en egen container eller
overbygg på gjenvinningsstasjonen på Prøven der hele møbler som blir innlevert
kan gis bort til de som måtte ønske det.

PS 1921 Ny avtale om regional barnevernvakt
Kommunestyrets behandling av sak 19/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Avstemning:
Innstillingen fra oppvekst - og velferdsutvalget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Vestre Toten kommune vedtar revidert samarbeidsavtale for Gjøvik
interkommunale barnevernvakt ihht til kommunelovens § 20-2
2. Revidert budsjett vedtas
3. Revidert samarbeidsavtale vedtas
4. Vestre Toten kommune delegerer akuttmyndigheten ihht Lov om
barneverntjenenester §§4-6, 4-8 og 4-25 innenfor barnevernvaktas åpningstider
ihht til samarbeidsavtalen til barnevernsjefen i Gjøvik og Land barneverntjeneste.

PS 2021 Raufoss Industrihistoriske samlinger AS - leiekontrakt
Kommunestyrets behandling av sak 20/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Representanten Elin S. Solberg (H) ba om habilitetsvurdering grunnet sitt styreverv
i selskapet. Kommunestyret erklærte Solberg inhabil i saken jfr. fvl. §6. Solberg
forlot møtet under behandling av saken. Ingen vara tok sete i møtet og det var 30
representanter til stede under behandling av saken.
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Avstemning:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt
Vedtak

1. Kommunestyret ønsker som eier av selskapet å bidra til at Raufoss
Industrihistoriske samlinger AS skal starte opp aktivitet i bygning 5 i Raufoss
Næringspark. Dette er synliggjort gjennom avsetning av 700.000 kr i driftsmidler i
budsjettet for 2021.
2. For å sikre oppstart raskest mulig, garanterer Vestre Toten kommune for dekning
av de årlige husleieforpliktelsene til selskapet med virkning fra 1. januar 2022 og
fem år framover til og med 31. desember 2026, jfr forutsetningene i vedlagte
utkast til leiekontrakt.
3. Det maksimale beløpet det garanteres for er 3 millioner kroner.
4. Vedtaket trengs ikke å godkjennes av departementet.

PS 2121 Godkjenningsvedtak om etablering av prosjektgruppe og oppstart av
videre utredning om kommunal overdragelse av Sivesind Vannverk til ØTK og
VTK.
Kommunestyrets behandling av sak 21/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Kommunedirektør Bjørn Fauchald fremmet følge forslag til nytt pkt 4 i vedtaket:
"Prosjektkostnadene fordeles slik: 50% fordeles likt mellom kommunene og
50% fordeles etter antall abonnenter"
Avstemning:
Innstillingen fra formannskapet med tilleggspunktet fra kommunedirektøren ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Kommunestyret har som intensjon å overta den delen av Sivesind Vannverk SA
som ligger i Vestre Toten kommune
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2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre forhandlinger og gjøre
nødvendige avklaringer med Sivesind Vannverk SA og Østre Toten kommune,
herunder oppnevne representanter til arbeids- / prosjektgruppe som følger opp
saken
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om formell overtakelse når
nødvendig saksunderlag foreligger
4. Prosjektkostnadene fordeles slik: 50% fordeles likt mellom kommunene og 50%
fordeles etter antall abonnenter

PS 2221 Sykehusstruktur - oppfølging av kommunestyrevedtak
Kommunestyrets behandling av sak 22/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Representanten Per Erik Bergstuen (FRP) foreslo å utsette saken.
Utsettelsesforslaget fra Bergstuen fikk to stemmer (FRP) og falt, - 29 stemte mot (AP,
H, SP, SV, MDG, R, Anne Karin Synstelien (U) og Anders Vildåsen (U)).
Avstemning:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar kommunedirektørens utredning til etterretning.

PS 2321 Oppnevning av nytt medlem i felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten og
Vestre Toten
Kommunestyrets behandling av sak 23/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
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Tove Moe fritas som medlem av felles forliksråd. Norodd Jemtland Moen velges inn
som medlem og leder fra Gjøvik. Nytt varamedlem blir Kristin Hageengen Tokerud.
Ny 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. Lise Thomassen Midtskolgen og 2. varamedlem Henning Engeskaug Karlsen (fra
Vestre Toten)

PS 2421 Økonomisk omstilling 2019 - 2022 - oppdatert tiltaksplan
Kommunestyrets behandling av sak 24/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om saken innledningsvis og gikk
gjennom hovedpunktene og framdrift i tiltaksplanen.
Avstemning:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunedirektørens gjennomgang og evaluering av tiltaksplan «Økonomisk omstilling
2019-2022» tas til orientering.

PS 2521 KS Debatthefte - Omstilling i koronaens tid
Kommunestyrets behandling av sak 25/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Kommunedirektør Bjørn Fauchald innledet med en presentasjon og gjennomgang av
hovedtemaene.
Innspill og tilbakemeldinger fra drøftingene til hovedspørsmålene er oppsummert
nedenfor:
 Har vi tilstrekkelig handlingsrom for omstilling?
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o Viktig med fokus på helhetlig tenkning / tverrsektorielt samarbeid innen
tjenestene som tilbys i kommunen sett ut fra brukerperspektivet
o Minst mulig statlige bindinger
o Stimulere til at det avsettes økte resurser til videreutvikling
o Kunnskaps- og kompetanseoverføringer på tvers av kommuner
o Levere "god nok" kvalitet på tjenester
o Medvirkning / samskapning fra innbyggerne
o Nytt "kommuneopprør"?
o Fortsette dialogen med statlige myndigheter
o Legge til rette for gode fritidsaktiviteter
o Åpenhetskultur
o Regionalt samarbeid om sentrale oppgaver
 Hvordan forebygge og bekjempe utenforskap?
o Fokus på å forhindre at unge dropper ut av skole og arbeidslivet og åpne
for at unge kan "smake" litt på ulike yrker
o Legge til rette for arbeid til personer som har "hull" i CV'en
o Søke å skape en vinnerskole, etablere valgfagtilbud - både innen
teoretiske og praktiske fag
o Halvere gapet av unge uføre

Vedtak
Saken ble gjennomgått og drøftet i kommunestyret.

PS 2621 Delegeringsreglement Vestre Toten kommune – oppdatering av
gravplassloven
Kommunestyrets behandling av sak 26/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
1.Kommunestyret vedtar justeringer av gravplassloven i «Delegeringsreglement for
Vestre Toten kommune», datert 15.02.2021.
2.Rutiner for ajourhold mv., jfr. K-sak 010/21, videreføres.

PS 2721 Til «Folkets spørretime» i kommunestyremøte 25.februar 2021
Kommunestyrets behandling av sak 27/2021 i møte den 25.02.2021:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen refererte spørsmålet fra Kristin Ringerud m.fl.,:
OM TETTSTEDSUTVIKLING.
Vi kjenner til at det i siste års budsjetter er satt av midler til Tettstedsutvikling På
Bøverbru,Reinsvoll og Eina.
Vi på Bøverbru vil gjerne vite status på dette arbeidet på Bøverbru.Bøverbru Vel
arrangerte et positivt og godt besøkt grendemøte om saken i november 2019. Siden er
vi som innbyggere lite kjent med hva som skjer. Pga pandemien har det ikke
vært avholdt møter, men Bøverbru Vel har nylig sendt ut en informasjon om at det
pågår samarbeid med kommunen om dette, og det er bra!
Fredag kveld 19. februar leste vi på OAś nettavis at Coop Marked Bøverbru skal
nedlegges fra 10. april. Vi som er medlemmer/ medeiere på Coop har ikke fått noe
informasjon om dette, og jeg forstår som de ansatte på Coop heller ikke har fått deltatt i
prosessen som har ført til
vedtak om nedleggelse. Dette har noen av oss medeiere/ medlemmer allerede tatt opp
med ledelsen i Coop Innlandet.
Dette er selvsagt DRAMATISK for Bøverbru, og må sees på som en del
av tettstedsutviklingen. Et Bøverbru uten dagligvarebutikk kan bety lite
tettstedsutvikling! Arealer er regulert til boligbygging og bygging er i gang! Eldre hus
som annonseres for salg blir raskt
solgt, stort sett til unge familier.
Under pandemien har det vært avgjørende for mange å kunne bruke den trygge
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nærbutikken.
HVA KAN KOMMUNEN OG VÅRE FOLKEVALGTE BIDRA MED I DENNE
SITUASJONEN?
På vegne av mange vestretotninger på Bøverbru
Vegar Nereng
Terje Alm
Berit og Tore Hagen
Else Marit og Håkon Ringen
Inger og Olav Markestad
Kristin og Ole Ringerud
Ordfører Stian Olafsen gav følgende tilsvar:
Jeg vil igjen takke våre innbyggere for å benytte seg av folkets spørretime, denne
gangen på vegne av lokalsamfunnet på Bøverbru.
Midler til tettstedsutvikling for Bøverbru har i samarbeid mellom kommunen og Bøverbru
vel bestemt skal brukes til en landskapsarkitekt for uteområdet ved Håkonshallen. Det
er ikke konkludert med konsulentbruk enda, men kommunen jobber med løsningen.
Det ble også satt av koronamidler til aktivitet i våre tettsteder, og på Bøverbru ble det
høsten 2020 gjennomført en «gjenåpning» av Håkonshallen med servering av lokal mat
og underholdning.
Til slutt på tettstedsutvikling vil jeg også nevne prosjektene rundt bygging av
storkjøkken og vaskeri, samt oppstart av utbygging på Gimle i 2023.
Omsorgsutviklingen i vår kommune skal i stor grad skje på Bøverbru, og det vil gi
velferd og arbeidsplasser.
Så til nedleggelse av nærbutikken.
Jeg vil begynne med å si at jeg og andre lokalpolitikere kan i utgangspunktet ikke
påvirke hva en privat bedrift ønsker å gjøre med sine butikker, uansett hvor lite vi
eventuelt skulle like planene som kommer frem.
Men den siste tiden har det vært lokalt engasjement rundt Coop butikken på Bøverbru,
naturlig nok da matbutikker ofte blir et samlingspunkt i sentrum, og mange møter ofte
bekjente der. Bøverbru som tettsted fortjener en lokal butikk.
Med bakgrunn i situasjonen på Bøverbru har jeg vært i dialog med representant i
regionrådet og med regionsjefen i Coop. De bekrefter at dagens butikk avvikles, og at
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det er en endelig avgjørelse.
Likevel så er de tydelig på at de ser et potensial i Bøverbruområdet og ønsker å
etablere en ny butikk i tilknytting Bøverbru, men langs fylkesveien grunnet større
mulighet for flere kunder.
I den forbindelse vil Coop foreta seg en befaring til våren for å se på aktuelle tomter.
Dette er gode nyheter og jeg ser på dette som veldig positivt for Bøverbru og Vestre
Toten.
Derfor er svaret mitt at vi politikere kan ikke påvirke beslutningene som er tatt, men vi
kan være positive og bidra når Coop nå ønsker å bygge nytt på Bøverbru, og det skal vi
gjøre.

Vedtak

Åpen post
Svein Erik Sørensen (FRP):
I disse koronatider er det viktig å skape aktivitet i egen kommune. Ser i media at
kommuner brøyter innsjøer så folk kan gå på skøyter i god avstand.
Vil ordføreren ta et initiativ for at kommunen kan brøyte opp et par skøytebaner ?
Ordfører:
Skøytegåing på innlandsis er populært. Så vidt jeg vet finnes det noen slike steder i
distriktet. I vinter har det blant annet vært mulig å gå på skøyter ved Moelv og
Mjøsbrua. På de fleste plassene hvor det tilbys et slikt type tilbud er initiativet tatt av
lokalkjente/frivillige og det er de som brøyter og skraper isen. Med bakgrunn i
ovennevnte vil administrasjonen ta kontakt med Ihle IL og Eina SK, henholdsvis med
tanke på Sillongen og Einafjorden, og lodde interessen. Kommunen bør engasjere seg
mer for å legge til rette for skøytebaner i hele kommunen, spesielt med tanke på barn
og unge. Å gå på skøyter er en veldig fin lavterskelaktivitet.
Tonje Bergum Jahr (AP):
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Spørsmål knyttet til frafall i organisert aktivitet til barn og unge i Vestre Toten
kommune.
Det siste året har på mange måter ført til mindre fellesskap. Vi har ikke kunne møtes å
samhandle som tidligere. Ungdata undersøkelsen viser at ungdom som deltar på
organisert aktivitet jevnt over er mer fornøyd med livene sine enn de som ikke deltar på
det. I media i høst og senest på nrk denne uka her er det satt fokus på frafall idretten.
Mitt spørsmål er om vi har noen tall som kan si noe om aktivitetsnivået hos barn og
unge i organisert aktivitet i kommunen, sammenlignet med for et år siden?
Svar: Kommunedirektør
Det er nasjonalt vært satt en del fokus på dette og det er også gjort en del studier også.
Det som er helt sikkert er at mangel på åpne organiserte fritidsaktiviteter har vært
skadelig for barn og unge. Idrettslagene i Vestre Toten stiller som alle andre, lojalt opp
på dugnaden for å hindre smitte, men har også meldt sin bekymring for stengte
aktiviteter og den negative innvirkningen dette har for barn og unges helse på kort og
lang sikt.
Hvert år må idrettslagene registrere aktivitet og antall aktive medlemmer i den nasjonale
idrettsregistreringen. Frist for idrettsregistreringen 2021 er 1. april. Når
idrettsregistreringen er gjennomført, vil Norges idrettsforbund og vi kunne se eventuelle
endringer i antall aktive gjennom store deler av pandemien. Idrettsrådet har god
kunnskap og lett tilgang til idrettsregistreringen og har i mange år brukt disse dataene i
fordeling av kommunale midler til idretten.
Oppdaterte tall vil foreligge når fordeling av kommunale midler til idretten behandles
politisk i mai møtet i utvalget. Idrettsrådet og administrasjonen vil da kunne ha mer
konkrete data for hva slags innvirkning pandemien har hatt på idrettsaktivitet i Vestre
Toten.
Informasjon om oppdaterte tall vil foreligge når fordeling av kommunale midler til lag og
foreninger behandles politisk i mai møtet i utvalget
Kultur følger opp saken utover våren og tallene legges fram for oppvekst- og
velferdsutvalget.
Spørsmål knyttet til unge uføre
Tallet for unge uføre går opp over hele landet. Dette blir ofte omtalt i sammenheng med
utenforskap og er selvfølgelig verst for den enkelte, men har også stor betydning for
nettverket rundt og samfunnet ellers.
Hvordan er situasjonen knyttet til unge uføre i Vestre Toten? Hvor mange personer (evt
prosent) er i denne gruppen? Hvilke tiltak ser man er effektive og hvordan jobbes det i
Vestre Toten?
Svar: NAV-leder Knut Rødningsby:
Oversikt utvikling Vestre Toten
Utviklingen til Vestre Toten viser at antallet unge uføre (18 -24) har økt, men det er ikke
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innenfor denne kategorien kommunen har den største økningen.

Prioritert målgruppe

 Unge personer er i NAV definerte som en prioritert målgruppe. Videre vises det til ulike tiltak/
aktiviteter som ungdom prioriteres til.
Ungdomsteam

 Nav har et eget ungdomsteam som jobber med arbeidsrettet oppfølging med personer som er i
alderen 18 -30 år.

 Pr. i dag er det også egne veiledere i ungdomsteamet som kun jobber med personer som har et
særlig hjelpebehov for å komme inn i arbeid eller utdanning.

 Veilederne deltar i samarbeid med ungdommene og andre aktører i kommunen eller
spesialisthelsetjenesten, i ansvarsgrupper eller andre aktuelle samarbeidsarenaer.
Statlige virkemidler

 Ungdom prioriteres inn til de ulike statlige virkemidlene som NAV benytter, vurdert ut ifra hva
slags innsatsbehov den enkelte har.

 Vårt ungdomsteam har «direktekontakt» med regionenes tiltakskoordinatorer, som bistår inn
med kunnskap og kompetanse i faglige vurderinger for å utnytte handlingsrommet som
foreligger i tiltaksbruken.

 Kan her trekke frem at vi for tiden deltar i et prøveprosjekt, hvor vi som kontor har 15.
tiltaksplasser på tiltaket Jobbklubb hos tiltaksarrangøren Joblearn. Til vanlig er det ofte ventetid
ved innsøking ved denne type tiltak, men nå vurderer ungdomsteamet internt hvem som neste
person inn ved ledig plass. Gir kort ventetid fra avklaring av innsatsbehovet, til ungdommen er i
aktivitet.
Isiflo – jobb og rekrutteringssenter

 Ungdom prioriteres til plass ved senteret, hvis de ikke kan nyttiggjøre seg av andre statlige tiltak.
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"Tett på"- prosjekt

 Kontoret har et pågående prosjekt, med en egen ressurs som jobber ut ifra Isiflo - jobb og
rekrutteringssenter. Denne ressursen følger særskilt opp de unge deltakerne på senteret.
Hensikten er å tette gapet mellom veileder på kontoret og arbeidsledere ved senteret, være en
koordinator og ressursperson for deltaker opp mot andre aktuelle aktører.

Markedskontakt
 Det er en person som jobber tett med arbeidsmarkedet. I møter med
arbeidsgivere som enten har behov for arbeidskraft eller ønsker å ta inn personer
ved bruk av ulike virkemidler, letes det alltid først etter personer som er i en av
våre prioriterte grupper.
Jobbspesialist
 Kontoret har en særskilt veileder som følger opp personer som krever særlig
ekstra oppfølging for å klare å komme tilbake til arbeid. Unge som er av denne
kategorien prioriteres til utvidet oppfølging.
Nav i skole
 Kontoret har en 50% ressurs som jobber inn i ungdoms – og videregående
skolene i kommunen. Nav har i utgangspunktet ikke noe oppfølgingsansvar for
personer under 18. år, men ut ifra et forebyggingsperspektiv gjør vi det.
Ressursen som jobber inn mot skolene, følger også særskilt opp de som har
droppet ut av skolen. Her benyttes det kommunale tiltakspenger som motivasjon
til at de kan stå i en eller annen aktivitet. Denne aktiviteten kan være deltakelse
på Isiflo jobb- og rekrutteringssenter eller hos en privat arbeidsgiver. Det kan her
vises til at i 2020 var det fire ungdommer under 18. år som ble fulgt opp, med
plassering og oppfølging hos ulike arbeidsgivere.
Helse
 Både de statlige og kommunale tiltakene som er beskrevet ovenfor fungerer for
de fleste, men ikke for alle. Det er flere som har ulike helsemessige utfordringer
av et slikt omfang at de trenger behandling før de er i stand til å nyttiggjøre seg
av de ulike aktivitetene Nav kan tilby. Det er ofte nært knyttet til rus/psykiatri. Det
er i denne gruppen de unge uføre ofte kommer fra. Dette er personer som i liten
grad eller aldri har vært i et arbeidslignende forhold.
 Det er de senere årene vært et mønster at det er et økende omfang av
«nyregistrerte» ungdommer som allerede har en så svekket helse at de i mindre
grad kan nyttiggjøre seg av våre virkemidler når de kommer til oss. De kan
allerede være i gang med ulike behandlingsløp, eller skal inn det. Nav
veilederne følger tett opp brukerne når de er i et behandlingsløp, for raskt være i
stand til å bistå med noen av våre virkemidler når det kan være aktuelt. Det er
også en overordnet prioritering at Nav i større grad skal forsøke å kombinere
behandlingsløp med bruk av virkemidler.
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 Det er imidlertid et økende omfang at inngangen av unge personer med store
helseutfordringer, som til tross for et gjennomført behandlingsløp, er krevende å
få inn i aktivitet eller utdanning. Ofte er det godt dokumentert fra helsetjenester
og tiltaksarrangør at personen ikke har arbeidsevne, noe vi må forholde oss til.
Samtidig ser vi at den store økningen av uføre kommer i alderen etter fylte 25. år,
noe som viser at det er jobbet med flere av de unge over over mange år før den
endelige avklaringen foreligger.
Forhindre utenforskap

Reduksjon av utenforskapet krever en langvarig og tverrfaglig innsats, og den må
begynne på et tidligst tidspunkt som mulig. Som statistikken viser, påvirkes et
sannsynlig fremtidig utenforskap av oppvekstforhold.
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INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2021
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
07.04.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:
(ingen)
SAKSOPPLYSNINGER:
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.

SAKSOPPLYSNINGER:
I tråd med fast praksis legges invitasjon til den årlige Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges
Kommunerevisorforbund (NKRF) frem til vurdering mht. deltakelse.
Årets konferanse avvikles digitalt den 21. – 22. april 2021, i tidsrommet 0900-1200 begge dager.
Påmeldingsfrist er 8. april 2021.
Utvalgssekretær sørger for påmelding av de som ønsker å være med.
Nedenfor følger mer informasjon om årets konferanse.
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NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021
Nøkkelinfo
Fra/til

21.4—22.4

Påmeldingsfrist 8.4
Pris

Kr 2 900 for hele konferansen (kr 3 300 for ikke-medlemmer) Kr 1 900
for én dag (kr 2 300 for ikke-medlemmer) Deltakere fra
kommuner/fylkeskommuner hvor sekretariatstjenesten for
kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF,
oppnår medlemspris. Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til
konferansen.

Sted

Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.

Varighet

21.4.: 09.00 - 12.00 22.4.: 09.00 - 12.00

Kontroll i pandemi og krise
Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 21. - 22. april 2021
(kl. 09.00 -12.00 begge dager), denne gang i form av et digitalt arrangement.
Du møter blant annet (flere innledere annonseres senere):

Årets konferanse skiller seg ut – for den vil foregå i en helt spesiell situasjon – og den vil
være digital. Hele landet er berørt av en pandemi. Selv om smitten varierer fra område til
område, har alle på en eller annen måte erfaringer fra virkningene den har på samfunnet og
enkeltmenneskene. Hvordan er det å være kontrollutvalg i en pandemi?
Få med deg foredrag fra direktør Camilla Stoltenberg, assisterende helsedirektør Espen
Rostrup Nakstad og KS-leder Bjørn Arild Gram. Kontrollutvalgslederne i Bergen og
Stavanger - Henning Warloe og Aleksander Stokkebø - vil fortelle om grep de har gjort i
en helt spesiell situasjon.
Noen/mange har også opplevd kriser på andre områder. Hvordan er egentlig beredskapen
rundt om i Norge, men viktigst av alt: Hvordan oppleves det når livet snus på hodet på et
øyeblikk?
Det vil blant andre Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap, og Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum, fortelle mer om.
Til å lede og summere opp konferansen har vi engasjert journalist og forfatter Mah-Rukh
Ali, som også er medlem av Kommunesektorens etikkutvalg.
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Program
Onsdag 21. april 2021:
09.00 Velkommen
• Rune Tokle, daglig leder i NKRF
• Eva Bratholm, møteleder
Pandemiens virkning på sårbare grupper
• Henning Warloe (H), leder av kontrollutvalget i Bergen kommune
Pandemiens virkning på sårbare barn og unge
• Inga Bejer Engh, barneombud
Smitteverntiltakenes virkning på folkehelsa på andre områder
• Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet (FHI)
Samtale mellom Warloe, Engh og Stoltenberg
09.50 Pause
10.00 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet
• Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet
10.25 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet – sett fra kommunenes ståsted
• Bjørn Arild Gram, styreleder i KS
10.45 Pause
11.00 Etter koronatida kommer læretida
• Aleksander Stokkebø (H), leder av kontrollutvalget i Stavanger kommune
• Svein Kvalvåg, senior forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS
11.40 Samtale mellom innlederne
12.00 Slutt for dagen
Torsdag 22. april 2021:
09.00 Er vi rigget for kriser?
• Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB)
09.30 Når krisen er der
• Anders Østensen (A), ordfører i Gjerdrum kommune
9.45 Pause
10.00 Datainnbruddet i Østre Toten kommune
• Bror Helgestad (Sp), ordfører i Østre Toten kommune
10.15 Samtale mellom Aarsæther, Østensen og Helgestad
10.30 Pause
10.45 Varsling i kommunene – hva gjør du når det varsles på toppledelsen?
• Sissel C. Trygstad, forskningssjef i Fafo
11.10 Hva er kontrollutvalgets rolle når det varsles på toppledelsen?
• Torbjørn Brandt, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS
• Ove Morten Haugan (A), leder av kontrollutvalget i Verdal kommune
11.30 Kåseri
• Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av
Kommunesektorens etikkutvalg
12.00 Slutt
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EGENEVALUERING - KONTROLLUTVALGETS
VIRKSOMHET
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
07.04.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Kontrollutvalgsboken, andre utgave
2. Diverse avisartikler

Unntatt off.
Nei

Ikke vedlagt
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSOPPLYSNINGER:
Etter avtale, og i tråd med anbefaling i departementets veileder om kontrollutvalg
(Kontrollutvalgsboken, andre utgave), legges det herved opp til en egenevaluering av kontrollutvalget
arbeid i valgperioden.
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak.
Nedenfor følger utdrag fra Kontrollutvalgsboken der egenevaluering er omtalt. Her går også frem
forslag til konkrete tema for evalueringen.

Evaluering
Egenevaluering
Det kan være nyttig for kontrollutvalget å jevnlig gjennomføre evaluering av eget arbeid.
Målsettingen er å sørge for kontinuerlig læring og forbedring ved å fokusere på hvordan
kontrollutvalget ivaretar sin kontroll- og tilsynsfunksjon.
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Samhandlingen kontrollutvalget har med sekretariatet og revisjonen bør være en del av
evalueringen. Evalueringen kan gjerne foregå gjennom en dialog med revisor og sekretær,
dersom dette ikke er til hinder for at kontrollutvalget kan snakke åpent og ærlig om sine
erfaringer. Sentrale spørsmål vil være om kontrollutvalgets forventninger blir innfridd, om
saker blir forberedt tilstrekkelig og hvordan samhandlingen kan bli enda bedre.
Tema for evaluering
• Gjennomføres møtene på en effektiv og engasjerende måte?
• Er antall møter tilstrekkelig i forhold til saksmengde?
• Klarer kontrollutvalget å ivareta kontrollfunksjonen på en god måte?
• Hvordan oppfattes utvalget av andre sentrale aktører slik som kommunestyret
og administrasjonen?
• Er roller og ansvarsdeling klar mellom kontrollutvalg, kommunestyret og
administrasjonen?
• Hvordan fungerer samhandling med revisor?
• Hvordan fungerer samhandling med sekretariatet?
Det kan skrives et referat fra evalueringen. Dersom det identifiseres forbedringsområder, bør
konkrete tiltak bli foreslått. Slik evaluering kan gjennomføres en gang i året, gjerne i forkant
av utarbeidelse av årsmelding og årsplan, slik at forbedringstiltak kan integreres i utvalgets
virksomhetsplan.
Evaluering av kontrollutvalgets arbeid og samhandling
Kontrollutvalget i Fredrikstad bestemte seg for å gjennomføre evalueringer av egen
virksomhet med et spesielt fokus på samhandling mellom utvalget, ordføreren og
administrasjonssjefen. I oppstarten fikk de ekstern prosessveiledning for å lære om
hvordan slike evalueringsprosesser kan gjennomføres. I ettertid har kontrollutvalget
gjennomført slike evalueringssamlinger med jevne mellomrom. På disse samlingene
deltar både ordføreren og administrasjonssjefen sammen med utvalget. Møtene
oppfattes som en god anledning til å diskutere hvordan kontrollutvalget kan ivareta
sine kontrolloppgaver, og hvordan det kan legges til rette for god samhandling mellom
utvalget, ordføreren og administrasjonssjefen. Spesielt har de fokusert på hvordan
saker som ikke er planlagte, som for eksempel granskninger, skal behandles.
«Utvikling skjer ved erfaring og opplæring. Fellesmøter med andre kontrollutvalg
og kontrollutvalgsledere gir nye impulser og utvikling.» (Kontrollutvalgsleder,
Rindal)
En god måte å få innspill til tema i evalueringsmøter, er gjennom erfaringsutveksling med
andre kontrollutvalg. Da kan en ta opp erfaringer knyttet til arbeidet i kontrollutvalget og gi
hverandre innspill til gode arbeidsformer og lignende.
Involvering av samhandlingspartnere
Det er også viktig at kontrollutvalgets samhandlingspartnere får anledning til å evaluere
arbeidet til kontrollutvalget og komme med innspill til forbedringsområder. Både
kommunestyret og administrasjonen kan ha verdifulle erfaringer som kan være med på å
gjøre kontrollutvalgets arbeid enda bedre. Å invitere disse aktørene med på en slik evaluering
kan også bidra til å synliggjøre og forankre kontrollutvalgets arbeid. Evalueringen kan
gjennomføres ved at ordfører og gruppeledere og administrativ ledelse blir invitert til et møte.
2

Egenevaluering 2019:
Kontrollutvalget gjennomførte en egenevaluering høsten 2019, i det siste møte i valgperioden 20152019. Da det kan ha interesse av å se hva som ble vektlagt den gangen er vedtaket i saken fra 2019
tatt inn under:
SAK NR. 48/2019
Vedtak, enstemmig:

EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGES
VIRKSOMHET VALGPERIODEN 2016-2019
Med bakgrunn i gjennomført egenevaluering av valgperioden
2015-2019 har kontrollutvalget følgende innspill til drøfting i
nytt kontrollutvalg/neste valgperiode:
Kommunikasjon med ordfører og profilering overfor
kommunestyret:
• Holde kontakt med ordfører gjennom valgperioden.
• Ta initiativ til å presentasjon og informasjon til
kommunestyret om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og
ansvar. Følges opp i løpet av første året i ny valgperiode.
Legge vekt på forholdet mellom kommunestyret og
kontrollutvalget, kontrollutvalgets fullmakter og
kommunestyrets mulighet til å bruke kontrollutvalget.
• Videreføre praksis med aktiv oppfølging fra
kontrollutvalgets leder ved behandling av saker fra
kontrollutvalget i kommunestyret.
Virksomhetsbesøk:
• For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for
at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget,
bør det vurderes om utvalget skal besøke ulike
kommunale virksomheter. Dette kan også inkludere
kommunale foretak og selskap.
God kommunikasjon med rådmannen/administrasjonen:
• Kontrollutvalget har gjennom hele valgperioden opplevd
en god kommunikasjon med rådmannen og hans stab.
Administrasjonen gis ros for alltid å møte godt forberedt
og gi grundige svar på de spørsmål kontrollutvalget
stiller.
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Mange, kanskje spesielt de som er under lupen, vil tenke at kontrollutvalget er til besvær. Da gjelder det å holde hodet kaldt og være bevisst sin viktige rolle, skriver
Rune Tokle. Illustrasjonsfoto: Colourbox

› DEBATT 31.01.2020 07:26
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Kontrollutvalg til besvær?
Et kontrollutvalg skal ikke være til besvær! Utvalgets oppgave er ikke å finne feil,
men bidra til forbedring og læring.
RUNE TOKLE
daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund

”

Kontrollutvalget et
meget viktig organ for
kommunestyret.

Selv om utvalget har en kontrollerende rolle, må denne utøves på
en måte som synliggjør at kommunen som helhet har nytte av
den jobben utvalget gjør.

Under konstitueringa av kommunestyrene og fylkestingene i fjor
høst, ble det valgt nye kontrollutvalg for perioden 2019–2023. Det
er færre kontrollutvalg enn i perioden før, siden vi nå i 2020 har færre kommuner og
fylkeskommuner enn i fjor.
Samtidig må hvert kontrollutvalg ha minst fem medlemmer, mot tre i forrige periode.
Dette er et signal om styrking av kontrollutvalgets rolle og den kommunale
egenkontrollen.

Det er viktig at kommunestyrene og fylkestingene er seg bevisste på at kontrollutvalget er deres kontrollorgan – og at
de brukes aktivt. Men kontrollutvalget må også selv ta grep. Det finnes mange muligheter til å gjøre en god og
betydningsfull jobb for kommunen og fellesskapet.

https://www.kommunal-rapport.no/debatt/kontrollutvalg-til-besvaer/110396!/
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At den kommunale forvaltning fungerer i tråd med intensjonene, og gir innbyggerne en rettferdig behandling, dreier seg
egentlig om rettssikkerhet for innbyggerne. At kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner, som per definisjon
innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra
politiske myndigheters vedtak, bør sees på som et ledd i å styrke kommunens kompetanse og forvaltninga av
ressursene til felles beste.
Det dreier seg egentlig om å gi demokratiet større plass i den lokale forvaltning, ved at man i en forvaltningsrevisjon
ofte vil legge politiske myndigheters vedtak og forutsetninger til grunn for de vurderinger som gjøres. Har
kommunestyret fattet et vedtak, er det jo interessant for politikerne – og for innbyggerne – om forvaltninga har fulgt
opp vedtaket – og om vedtaket har hatt den virkning man forutsatte.
Sett i dette lys, er kontrollutvalget et meget viktig organ for kommunestyret. Det er viktig at kommunestyret bruker det,
men det er også viktig at kontrollutvalget gjennom egne initiativ viser sin eksistensberettigelse.
Så kan det dukke opp saker som er politisk betente, enten ved at det skal fordeles ansvar for feil som er begått i fortida
eller ved at en sak griper inn i den dagsaktuelle politiske debatten. Da kan det være vanskelig å unngå partipolitisk strid i
kontrollutvalget, men prøv og å unngå det likevel! For hvis man unngår slik strid, vil kontrollutvalgets troverdighet
styrkes.
Dette betyr selvsagt ikke at man ikke kan være uenige i et kontrollutvalg, men en slik uenighet bør være basert på saklig
uenighet, og ikke på partipolitiske kjepphester.
Det vil helt sikkert dukke opp såkalte skandaler i den fireårsperioden vi er inne i nå. Og de dukker opp når man minst
venter det. Det kan kreve eksponering i mediene av medlemmene i kontrollutvalget, spesielt lederen.
I slike situasjoner vil mange tenke at kontrollutvalget er til besvær, kanskje spesielt de som er under lupen. Da gjelder
det å holde hodet kaldt og være bevisst sin viktige rolle.
For som det står i kommuneloven: Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i.
Det er viktige oppgaver – til besvær for noen, men til beste for fellesskapet verdier. Lykke til med jobben de neste fire
årene!

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør:
Britt Sofie Hestvik.

Kommunal-Rapport.no er redigert på uavhengig grunnlag og etter de normer og regler
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Skal kontrollutvalget ta sin oppgave på alvor, må man gå gjennom alle sider av en sak, uavhengig av hvem som styrer kommunen til enhver tid, skriver Rune Tokle. Bildet er fra
FOTO: MAGNUS KNUTSEN BJØRKE
et møte i kontrollutvalget i Ullensaker i 2019.

Kontrollutvalget må sette
seg selv på dagsordenen
Mange kan bidra til å gjøre kontrollutvalget MER SYNLIG, men de som er i
den beste posisjonen til det, er utvalget selv.
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har
registrert undersøkelsen
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har gjort om
kontrollutvalgene i kommunene etter valget i 2019.
Undersøkelsen har fere
interessante funn det er
verdt å refektere over.
Den peker på at fertallet
av kommunene har valgt
minimumsstørrelsen på
fem medlemmer, noe som
viser at det var helt riktig at
minstekravet ble endret
fra tre til fem medlemmer
gjennom den nye kommuneloven.
Det er i hvert fall fort
gjort å tenke seg at hvis
loven ikke hadde blitt endret på dette punkt, ville
mange kontrollutvalg fortsatt hatt tre medlemmer,
noe som er for få i forhold
til utvalgets viktige funksjon.
NKRF støttet endringen
til minst fem medlemmer,
og vi støttet også at lederen
skulle komme fra et annet
parti enn ordføreren.

Det er likevel overraskende at det i hvert tredje
utvalg er posisjonen som
har fertall. Nå kan imidlertid begrepene «opposisjon» og «posisjon» i kommuner som styres etter
formannskapsmodellen,
som jo er de aller feste,
ikke være like lett å defnere.
Det er også et spørsmål
om man skal lovfeste hvem
som skal ha fertall i kontrollutvalget. Kanskje skal
man
la
kommunene
bestemme dette selv – ved
at de velger kompetente
personer som kan gjøre en
forskjell.
En lovfesting av at opposisjonen skal ha fertall,
kan gjøre kontrollutvalget
til en arena for opposisjonen. Man vil kanskje tenkte
at dette er naturlig, men på
den annen side er det viktig at kontrollutvalget ikke
blir en arena for kamp mellom posisjon og opposisjon. Da mister kontrollutvalget fort tillit.
Opposisjonen bør avstå

også sammensetninga av
utvalgene viser at menn er
i fertall. Dette gjenspeiler
et generelt samfunnsproblem, nemlig at kvinner
ofte er i mindretall i folkevalgte organer, noe som
utfordrer disse organenes
representativitet.

holde lovkravet om at hvert
kjønn skal være representert med minst 40 prosent.
Vi er selvsagt enig i det,
men her er det kommunestyret som har hovedansvaret. Det er derfor viktig
at kommunestyret er seg
dette ansvaret bevisst, spesielt siden det er kommunestyret, og ikke kontrollutvalget, som er i en
posisjon der kontrollutvalgets sammensetning som
helhet kan vurderes – før
utvalget blir valgt.

Vi stiller oss bak oppfordringa om fere kvinner i
folkevalgte organer, også i
kontrollutvalgene. Her har
vi som har den kommunale egenkontrollen som
virkeområde, et ansvar,
ved å trekke fram dyktige
kvinner både i tillitsverv og
som foredragsholdere på
kurs og konferanser.
Lederartikkelen i Kommunal Rapport nr. 15 sier
at man må kunne forvente
at kontrollutvalgene har et
våkent blikk og en bevissthet når det gjelder å over-

FKTs undersøkelse viser
også at mange kontrollutvalg er lite synlige på kommunenes nettsider. Dette
er et problem som har
vært omtalt og debattert i
Kommunal Rapport.
Én ting er synligheten på
kommunens nettsider – og
det er viktig i seg selv – noe
annet er kontrollutvalgets
synlighet i medier og overfor innbyggerne. Mange
kan bidra til å gjøre kontrollutvalget mer synlig,
deriblant ordføreren og
kommunestyret, men de

En lovfesting av at opposisjonen
skal ha fertall, kan gjøre kontrollutvalget til en arena for
opposisjonen.
fra å drive politisk
omkamp, ordførerjakt og å
fordele all skyld til det sittende fertallet. På samme
måte bør posisjonen avstå
fra et servilt forsvar for det
sittende fertallet og alt
som skjer i kommunen.
Skal kontrollutvalget ta
sin oppgave på alvor, må
man gå gjennom alle sider
av en sak, og komme med
sitt vedtak og anbefalinger
uavhengig av hvem som
styrer
kommunen
til
enhver tid. Dette kan være
vanskelig og utfordrende,
men bare på den måten
oppnår kontrollutvalget
den posisjonen det skal ha
i den kommunale egenkontrollen.
Undersøkelsen viser at
det er langt fere menn enn
kvinner blant lederne av
kontrollutvalgene, og at

som sitter i den beste posisjonen til å gjøre kontrollutvalget mer synlig, er
kontrollutvalget selv!
Her har også kontrollutvalgssekretariatet en viktig
rolle – ved å bistå både
kontrollutvalget og kommunen i dette arbeidet. Vi
tør påstå at det ikke er
mangel på saker for landets kontrollutvalg, man
kan velge og vrake.
I noen kommuner er det
fere problemsaker enn i
andre, men én ting har alle
kontrollutvalg felles: Alle
kommuner har et forbedringspotensial, og alle har
et grunnleggende behov
for tillit for at lokalsamfunnet skal fungere. Her er
kontrollutvalget et viktig
verktøy for kommunestyret.
Rune Tokle

daglig leder i
Norges Kommunerevisorforbund
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Synlige kontrollutvalg kan oppnå mer

D

et er avgjørende
å hindre feil og
få avslørt eventuelt misbruk
i kommunene.
Til tross for den viktige rollen
kontrollutvalgene skal ha, er de
temmelig usynlig i mange kommuner. På 17 kommunale nettsteder er kontrollutvalgene helt
fraværende, viser en kartlegging
Kommunal Rapport har gjort av
alle kommunenes nettsteder de
to første månedene dette året.
Det er til å undre seg over at
verken utvalgene selv eller kommunene generelt har tatt ansvar
for å gjøre kontrollutvalgene og
arbeidet deres tilgjengelig for allmennheten, slik det burde vært.
Her som ellers, vil det i hverda-

gen være av stor betydning for
mediene, som i praksis gjerne
følger med, slik at innbyggerne får indirekte nytte av tilgjengeligheten. Det er skattebetalernes penger og velgernes tillit det
handler om.
Riktig nok er kontrollutvalget en
del av internkontrollen, og kommunestyrets forlengede arm.
Men utvalget har stor innvirkning på hvilke områder de velger
å kontrollere. Og da er også innspill fra og dialog med innbyggerne nyttig og viktig. Dessuten kan
synliggjøring av kontrollutvalg,
og arbeidet de gjør, i seg selv virke bevisstgjørende.
Som når man skal finne andre
sentrale funksjoner eller perso-

Her er det
enkelt å
forbedre
seg

ner i kommunen, er det naturlig
å gå til kommunens nettside. På
kommunens hjemmeside vil det
også være verdifullt å legge møteinnkallingene og protokollene
fra kontrollutvalgene. Det holder
ikke å lenke til sekretariater som
skifter, og som ikke har kronologien. Tilgang via hjemmesiden vil
kunne bidra til både effektivitet
og styrket interesse på et felt som
fortjener økt oppmerksomhet.
Det viser seg at halvparten av
kommunene ikke informerer om
hva kontrollutvalget driver med.
Halvparten mangler kontaktinformasjon til utvalgslederen og
én av fire opplyser ikke hvem
som sitter i utvalget, ifølge Kommunal Rapports kartlegging. Her

er det enkelt å forbedre seg – til
beste for kommunal kontroll, effektiv drift og innbyggernes sikkerhet.
Når vi vet at kontrollutvalg har
vært pålagt for alle kommuner
siden 1992, er det på tide at kontrollutvalgsarbeidet får den statusen som funksjonen tilsier at det
bør ha.
På bakgrunn av Kommunal
Rapports henvendelse, opplyser noen rådmenn at de har gjort
nødvendige endringer, slik at
kontrollutvalget er mer synlig.
Det er prisverdig. Det illustrerer
samtidig hvor enkelt det er å løse
problemet. Resten bør gjøre det
samme.

Ukas kommentar

Lokaldemokratiet styrkes
Det skal velges nær 1.500 færre LOKALPOLITIKERE i september. Svekker eller
styrker det lokaldemokratiet?
Jan Inge
Krossli
Journalist i Kommunal Rapport
jan@kommunal-rapport.no

I kommunereformen og regionreformen slår 133 kommuner og fylker
seg sammen til 54 nye. Dette fører
til det som må være den største reduksjonen i lokale folkevalgte siden
kommunereformen på 1960-tallet.
Kommunal Rapports opptelling
viser at det skal velges 1.437–12 prosent–færre lokalpolitikere i 2019
enn i 2015. I sammenslåingskommuner blir antallet folkevalgte redusert
med litt mer enn en tredel.
Det kan virke opplagt at lokaldemokratiet blir svekket når det kuttes så kraftig, fordi færre folkevalgte skal representere flere velgere.
Det gjelder særlig i sammenslåinger
med mange eller folkerike kommuner.
Fem kommuner går sammen i
nye Ålesund, som får 65.600 innbyggere. De har valgt å ha Norges største kommunestyre med 77
medlemmer i den første perioden.
I kommuner som kutter mer, er det
en risiko for at lokalsamfunn ikke

får noen av «sine egne» inn i kommunestyret. Det kan igjen redusere
kontakten med innbyggerne her.
Færre folkevalgte kan generelt
føre til mindre kontakt med velgerne. Særlig i spredtbygde kommuner
med store avstander kan det være
en viktig utfordring. Dette kan også
svekke lokalpolitikernes ombudsrolle som innbyggernes talspersoner. Mange nye kommuner vil motvirke dette med nærdemokratiske
ordninger. Større medvirkning fra
innbyggerne mellom valg bør være
et mål for alle kommuner.
Om færre folkevalgte svekker eller styrker lokaldemokratiet henger
nøye sammen med synet på kommunereformen og på hva et godt lokaldemokrati og en god kommune
er.
I tillegg til å telle lokalpolitikere og
kommuner, må vi må spørre hva
som er deres oppgaver og ansvar.
I Frankrike er det massevis av
kommuner og lokalpolitikere, men
de har få og små oppgaver. I Norge
og Norden har vi valgt en helt annen modell. Kommunene har fått
ansvaret for de aller viktigste velferdstjenestene. Oppgavene løser
de innenfor lover og regler, og etter
lokalt skjønn. Folkevalgte som kjenner lokale behov, skal prioritere ressursene, fordi det er den mest effektive måten å tilby offentlig velferd.
Jo viktigere oppgaver kommune-

I tillegg til å
telle lokalpolitikere
og kommuner, må vi
må spørre
hva som er
deres oppgaver og
ansvar

ne har, jo mer opptatt er rikspolitikerne av hvor godt de løser dem. Begrunnelsen for kommunereformen–
både nå og for 50 år siden–er at det
er nødvendig med færre og større
kommuner for å tilby gode nok tjenester, nå og i framtiden.
Hvis kommunene er for små til
å tilby innbyggerne gode tjenester,
kan det svekke tilliten til lokaldemokratiet. Da hjelper det lite at det
sitter mange i kommunestyret i forhold til folketallet.
Hvis staten må styre mer for å
sikre kvaliteten på tjenestene, slik
den gjør med krav til bemanning og
kompetanse, så svekkes det lokale
selvstyret og lokaldemokratiet.

til en storkommune. Da blir også lokaldemokratiet og politikerrollen
annerledes.
Skal en kommune lykkes, må den
ha en solid administrasjon og sterke
fagmiljøer, men virksomheten skal
styres av folkevalgte. Derfor er som
regel flere enn ordføreren frikjøpt i
større kommuner. Det er flere profesjonelle politikere, styringen er mer
strategisk og overordnet, mindre i
detalj.
En konsekvens av økt profesjonalisering kan være at det utvikles et
A-lag og B-lag av heltids- og fritidspolitikere. Det er en risiko det er
mulig å motvirke gjennom organiseringen av det politiske arbeidet.

Over halvparten av kommunene
har ennå under 5.000 innbyggere, men 75 prosent av befolkningen
bor i de 100 største kommunene.
Lokaldemokratiet arter seg svært
ulikt i kommuner med 600 og med
600.000 innbyggere.
Det er mange kvaliteter ved lokaldemokratiet i små kommuner. Representativiteten er høy og nærheten mellom velgere og valgte er høy.
Men dette kan ikke være det eneste
målet på et godt lokaldemokrati. I så
fall står det altså dårlig til i kommunene hvor det store flertallet av befolkningen bor.
Med kommunereformen blir
mange en ny type kommune. I Ålesund-regionen blir småkommuner

Erfaringen fra kommunereformene i Finland og Sverige er at det er
mer attraktivt å bli lokalpolitiker i
nye og større kommuner. Det er lettere for partiene å rekruttere. Konkurransen om topplassene er større, slik at nominasjonskomiteene
har flere gode kandidater å velge
blant. Dette styrker lokaldemokratiet.
Færre lokalpolitikere er en logisk
konsekvens av at det blir færre og
større kommuner. Det styrker lokaldemokratiet fordi større kommuner er bedre i stand til å løse sine
oppgaver, det blir lettere å rekruttere gode folkevalgte og de får større
myndighet, med mindre statlig innblanding.
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Solveig (78) om
egen rolle i
kontrollutvalget
i Nordre Land

Foto: Ingvar Skattebu

– Føles helt
meningsløst


Transporter 6.1
Originalen oppgradert

Side 2-3

Transporter 150 hk 4MOTION automat

3.950,-*

pr mnd eks mva

Leasingprisen inkluderer følgende:
– Service- og
vedlikeholdsavtale
– Vintehjul
– Hengerfeste
– Ledlys

– Parkvarmer
– Adaptiv cruisekontroll
– Skyvedør begge sider
– Oppvarmet frontrute
– Ryggekamera

Alle priser er eks mva. *Leasing med 4 års bindingstid /60.000 km kjørelengde.
Innskudd 50.000,- eks mva. Drivstofforbruk 5,9-7,3 l /100 km, CO2-utslipp 158-203 g/km.
Avbildet modell har ekstrautstyr utover standard. Vi tar forbehold om trykkfei

Ringveien 10, 2815 Gjøvik
gjovik.volkswagen.no
Jan Arild Nybråten

Tlf. 91 18 99 18
jan.arild.nybraten@moller.no
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Fire fikk
forelegg

Tips oss:
61 18 93 00
E-post:
tips@oa.no

Nyheter

Gjøvik: To førere fikk
forelegg for håndholdt mobiltelefon, og to fikk for for
høy hastighet da politiet
hadde kontroll i 60-sonen
på Vestre Totenveg i Gjøvik
torsdag.
Høyeste hastighet ble målt
til 75 kilometer i timen.

Oppland Arbeiderblad

Krasjet i fylla – koster m

Fagernes: 45.500
kroner. Det er prisen for å
ha kjørt i fylla og krasjet
inn i en annen bil.
Ingvar Skattebu

ingvar.skattebu@oa.no

Den 38 år gamle mannen var
tidligere ustraffet inntil han i
løpet av sommeren og høsten
ble tatt for promillekjøring to
ganger. Første gang han ble

tatt, var på E16 i Nord-Aurdal.
Da ble han målt til 1,36 i promille. Dette skjedde en tidlig kveld
i april.
I september fyllekjørte mannen igjen, med samme bil som i
april. Et stykke ut på natta krasjet
han med en annen bil på fylkesvei 51 ved Sebufjorden nord for
Fagernes. Det resulterte i materielle skader på begge bilene.
Denne gangen viste målin-

– Fører stort sett ti
n Solveig (78) kritiserer utvalget hun selv sitter i

Dokka: Etter å ha sittet som medlem i
kontrollutvalget i
Nordre Land i litt over
ett år, spør Solveig
Hovde (78) fra Bygdelista: – Er vi blitt tannløse?
Ingvar Skattebu

ingvar.skattebu@oa.no

Solveig Hovde satt i kommunestyret for Bygdelista i Nordre
Land forrige periode. Nå reiser
hun spørsmålet om hva Nordre
Land egentlig vil med kontrollutvalget, hvor hun har plass
som et av fem medlemmer.
– Hva får vi gjort? Dette er rett
og slett noe av det mest meningsløse jeg har vært med på.
Det blir bare en mengde ordgyteri, sier hun.
Hovde viser blant annet til at
formannskapet nylig bad kontrollutvalget se på den såkalte
Hekne-saken, hvor tidligere
kommunalsjef Hekne gikk
langt i å antyde at det foregår en
type kameraderi i Nordre Land.

Får ikke konsekvenser
– Følgen av at kontrollutvalget
tar opp saken er at vi ber Innlandet Revisjon IKS lage en
plan for hvordan vi skal behandle dette. Jeg er overbevist
om at dette også ender opp i ingenting. Kanskje en type mild
kritikk. Men det får neppe noen
konsekvenser, sier Hovde.
Hun mener at utvalget drukner i arbeid. Det krever store
mengder tid for å sette seg inn i
alle sakene.
– Når vårt arbeid stort sett ender opp med ingenting som får
konsekvenser, hvorfor skal vi
da bruke så mye av skattebetalernes penger på kontrollutvalget? Det er ikke forsvarlig, rett
og slett, mener hun.

Krever kunnskap
Hovde er overbevist om at et velfungerende kontrollutvalg må
bestå av personer som kan forvaltningen. Selv har hun lang
fartstid fra tre kommuneadministrasjoner, fylkesmannen, sivilombudsmannen på Stortinget
og fra privat næringsliv. Hun var
gift med bygningssjefen i Nordre
Land, og jobbet som kontorassis-

OVERRASKET: Både utvalgsleder Bård Axel Nilson og sekretær
Kjetil Solbrækken (bak) er overrasket over kritikken fra Solveig Hovde.


tent i to etater. Deretter var hun
kontorsjef i Norsov i åtte år. Deretter har hun studert jus, og hadde sin siste jobb før hun ble pensjonist på juridisk avdeling hos
fylkesmannen for Oslo og Akershus.
– Du må kunne systemene
godt for å gjøre en god jobb i et
kontrollutvalg. Jeg synes ikke
det er heldig at politikere som sitter i kommunestyret også har
plass i kontrollutvalget. Spesielt
ikke hvis du tilhører partiet som
har ordføreren, mener Hovde.
Hun ønsker å understreke at hun
ikke uttaler seg som medlem av
kontrollutvalget, men som politiker for Bygdelista. Hun ønsker
ikke å kritisere sine kolleger i utvalget, men at det blir satt et kritisk lys på systemet.

Uavhengig sekretær
Hovde stiller også spørsmål ved
sekretærfunksjonen for kontrollutvalget. Sekretæren, Kjetil Solbrækken, som hun sier
driver en privat praksis, er engasjert av kommunen.
– Er han da så uavhengig som
han bær være? Tør han være tydelig når han gir sine anbefalinger dersom de er sterkt kritiske
til den som har gitt ham oppdraget, spør hun.
– Det er jo nettopp dette som
skaper spekulasjoner når ordfører Ola Tore Dokken og formannskapsmedlem Geir Helge
Frøslid sender saken til kontrollutvalget. De vet at vi er totalt ufarlige. I Hekne-saken er
vi dratt inn på grunn av et brev
som er referert i Oppland Arbeiderblad. Brevet er ikke journalført, så langt vi vet. Er dette
noen sak for oss? spør hun.

FOTO: INGVAR SKATTEBU

Overrasket sekretær
OA har kontaktet sekretær Kjetil
Solbrækken i kontrollutvalget.
Etter å ha lest intervjuet med
Hovde, sier han dette i en epost:
– Når det gjelder sekretær sin
uavhengighet er jeg overrasket
at det stilles spørsmål om dette.
Kommuneloven stiller krav om
at kontrollutvalgets sekretær
ikke kan være ansatt i kommunen. Dette sikrer at man ikke
har noen form for underordningsforhold til den man er satt
til å kontrollere, det vil si administrasjonen ved kommunedirektøren. Det er kontrollutvalget i Nordre Land kommune
som er min oppdragsgiver, og
som har stått for valg av meg
som sekretær etter en anbudskonkurranse. Jeg er med andre
ord hyret inn direkte av kontrollutvalget for å bistå i deres
arbeid med kontroll av kommunen. Min lojalitet ligger hos
kontrollutvalget og ingen andre, skriver Solbrækken. .
Han sier at det er forståelig at
det i blant kan oppleves frustrerende ikke å ha beslutningsmyndighet etter at det er avdekket
feil og mangler i kommunen.
– Kontrollutvalget har ingen
myndighet til å instruere administrasjonen eller politikere, eller beslutte konsekvenser av
eventuell svikt. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan, og utreder og rapporterer til kommunestyret.
Kommunens revisor, Innlandet
Revisjon IKS, bistår kontrollutvalget med gjennomføringen
av revisjonene for å sikre god
faglighet i arbeidet. Jeg har forståelse for at det kan virke litt
«tannløst» når man kun har

SYNGER UT: – Jeg blir vel uglesett, men det får stå sin prøve, sier Solveig Hovde.
myndighet til å drive utredningsarbeid, men slik er kontrollutvalgets rolle i det kommunale systemet. At kontrollutvalget spiller en viktig rolle i
kommunen mener jeg er uomtvistelig, men det er fint å få
innspill til hvordan man kan
løse oppgaven enda bedre
innenfor gjeldende regelverk,
skriver Solbrækken.
Ordfører Ola Tore Dokken er
også gjort kjent med Hovdes

synspunkt. Dokken ønsker ikke
å kommentere saken i OA.

– Urimelig
Bård Axel Nilson, leder for kontrollutvalget i Nordre Land, deler mange av de samme synspunkt som Solbrækken.
– Jeg er glad for at vi har engasjerte personer med sterke meninger i kontrollutvalget i Nordre Land. Det er viktig at vi tør å
stå for våre meninger og at vi er

Oppland Arbeiderblad

mannen dyrt

gen en promille på 1,25.
I Valdres tingrett erkjente
mannen både fyllekjøringen og
straffskyld. Retten viste til
grovheten ved å kjøre med såpass høy promille flere ganger.
Boten på 45.500 kroner er
satt ut fra mannens inntekt.
Han er også idømt en fengselsstraff på 30 dager.
Han mister retten til å kjøre
bil i tre år.
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Vil innføre fritt skolevalg for elever i
den videregående skolen i Innlandet
Gjøvik: Frp i Innlandet vil ha
det de omtaler som et reelt fritt
skolevalg og fremmer dette som
et forslag i behandlingen av neste års budsjett i Innlandet fylkeskommune.
- Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i hele landet, men la fylkeskommunene selv bestemme inn-

taksområder. Ikke godt nok, mener
FrP i Innlandet, som vil at hele fylket skal være et inntaksområde.
- De rødgrønnes kamp mot fritt
skolevalg har ført til at tusenvis av
elever i Innlandet fylke har mistet
muligheten til å velge skole, sier
Truls Gihlemoen som er gruppeleder for FrP i fylkestinget.

il ingenting

Månedens beste tips

honoreres med 1000 kroner – øvrige med Flax-lodd
Tips oss på telefon 61 18 93 00
eller på epost til tips@oa.no

Følg oss på nett

n Alltid de siste lokale nyhetene
n Sport og andre direktesendinger på OATV
n Podkaster hver uke

Dyrket fram over
300 cannabis
planter - ble dømt
Gjøvik: Den første
dommen etter at to
cannabisplantasjer ble
avdekket i januar i år er
avsagt i Oslo tingrett.
Tor Arne Brekne

tor.arne.brekne@oa.no

Fem personer ble pågrepet i januar i forbindelse med avdekkingen av cannabis-plantasjer i
Fluberg og Snertingdal i januar
i år, og dommen fra september
er den første fra denne saken.
Den nå domfelte 31-åringen
sto tiltalt for å ha dyrket fram
305 cannabisplanter, med en
vekt i tørket tilstand på over 11
kilo. I tillegg hadde han ifølge
tiltalen tjuvkoblet strømlinjen, og brukt strøm for over
78.000 kroner, og han skal
også ha oppholdt seg i Norge
uten oppholdstillatelse.

Tilsto alt
Ifølge
dommen
foregikk
strømtyveriet i perioden mellom 1. oktober 2019 og 15. januar 2020, noe som tilsier at
det var i denne perioden dyrkingen foregikk.
Mannen tilsto uforbeholdent da saken kom opp i Oslo
tingrett, og retten syntes påtalemyndighetens forslag om
ett år og seks måneders fengsel var passende straff.
Mannen satt varetektsfengslet i 242 dager før han
fikk dommen, og disse blir da
trukket fra fengselsdommen.
Det bemerkes i dommen at
det er flere andre siktede i saken, men at etterforskningen
av dem ikke er ferdig.

Flere siktede

Etter det OA kjenner til, er ytterligere fire personer siktet i
saken, hvorav kun én fremdeles sitter varetektsfengslet.
Politiadvokat Mari Lauritzen Hasle sa til OA at etterforskingen på lang vei var ferdig i
juli, og at de innstilte på tilståelsesdom for de to som da
fremdeles satt i varetekt.
Etter dette er altså en av
dem dømt, mens den andre
nylig fikk forlenget sin varetektsfengsling med åtte nye
uker fram til over nyttår.
Tidligere i uken sa Lauritzen Hasle til OA at det fremdeles gjenstår noen avsluttende
avhør i sakene før de er ferdig
etterforsket.

Internasjonalt
De siktede i saken skal samtlige være vietnamesiske statsborgere. To av dem har bodd i
flere år i Norge og eier husene
cannabisplantasjene var i, viser OAs undersøkelser. I det
ene huset ble det også for
noen år tilbake avdekket cannabis-produksjon.
Også den gang skal en vietnameser bosatt i Norge ha disponert huset.
Politiet og de siktedes forsvarere har siden aksjonene
pågikk i januar vært sparsomme med opplysninger. Etter det OA forstår er grunnen
at politiet forsøker å nøste opp
narkotikanettverket videre.
Basert på tidligere saker vet
man at sakene ofte har forgreninger rundt om i landet og at
det også går spor utenfor landets grenser.

KJØKKENFORNYELSE
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engasjerte i vår jobb som kommunestyrets kontrollorgan. Det
opplever jeg at alle medlemmene i kontrollutvalget er. Med
Solveig sitt engasjement og sin
bakgrunn er hun en viktig ressurs, og jeg synes det er synd at
hun ikke føler at arbeidet i kontrollutvalget er meningsfullt,
sier han.
Nilson sier at det er viktig at
kontrollutvalget er sin rolle bevisst.

– Vi er kommunestyret sitt
kontrollorgan og har ingen
myndighet til å instruere, beslutte eller dømme i saker vi har
oppe til behandling. Vi skal utrede og rapportere til kommunestyret.

Under radaren
Solveig Hovde mener at det finnes saker i kommunen som blir
dysset ned, og som definitivt
burde vært sett på av kontroll-

utvalget. Men i stedet mener
hun utvalget dynges ned med
saker det ikke kommer noe ut
av.
– Alle snakker om slike saker,
men ingen tør si noe om det,
sier hun.
– Hvordan tror du politikere,
kommuneansatte og folket i
kommunen reagerer på det du
sier nå?
– Jeg blir vel uglesett. Men
det får stå sin prøve, sier hun.
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Vi bytter dører, skuffer, benkeplater, vask og leverer
hvitevarer, uansett type og alder på ditt kjøkken!

Gratis befaring og kostnadsoverslag
Ring 9587 6841 for avtale
:
Gjør et kupp

-40%

Vi skaffer rørlegger og
elektrikker og kan legge nytt
gulv i forbindelse med at
ditt kjøkken får ny fasade
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på utvalgte dø
20.12
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Levering inn
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Kontrollutvalget
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Saksbehandler
Kjetil Solbrækken
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Saksdokumenter:
1. Invitasjon til tilsynskonferanse vår 2021 (i regi av Statsforvalteren i
Innlandet)

Vedlegg 1

2. Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet (KS-artikkel)

Vedlegg 2

3. Nye regler om internkontroll tre i kraft 1. januar

Vedlegg 3

4. Diverse avisartikler

Vedlegg 4

5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Muntlig orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
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