Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
Sekretariatet

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Torill Hansen (Uavh.)
Hege Eriksen (Ap)
Gina Marie Sørum Sveen (Sp), andre vara

Raufoss, 31. august 2021.
J.nr./referanse: 11-21/VT/ks

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

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

Dato: Onsdag 8. september 2021
Tid: Kl. 0730 – ca. 1400
Sted: Møterom Smia, 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:
Etter avtale innkalles vara fast til møtet.
• Første vara for H/Sp/Frp, Inger Lilleby Fløgum (H), har meldt forfall.
• Andre vara for H/Sp/Frp, Gina Marie Sørum Sveen (Sp) er innkalt.
Deltakelse fra andre i møtet:
•

Kommunedirektøren/administrasjonen deltar fra kl. 0730 i f.m. følgende saker:
 Sak 33 – Hjemmetjenesten i Vestre Toten – orientering
 Sak 34 – Status for arbeidet med ny omsorgsplan

•

Innlandet Revisjon IKS er særskilt invitert til å delta under sakene 33-37.

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 8. september 2021

SAK NR. 32/2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2021

SAK NR. 33/2021

HJEMMETJENESTEN I VESTRE TOTEN – ORIENTERING

SAK NR. 34/2021

STATUS FOR ARBEIDET MED NY OMSORGSPLAN

SAK NR. 35/2021

IGANGSETTING AV KONTROLL – OPPFØLGING AV
KOMMUNESTYRETS VEDTAK 16.08.2021

SAK NR. 36/2021

SVAR FRA INNLANDET REVISJON IKS PÅ SPØRSMÅL
OM Å KUNNE BESTILLE FORVALTNINGSREVISJONER
FRA ANDRE

SAK NR. 37/2021

ORIENTERING OM REVISJONSRAPPORTEN
«OPPFØLGING AV SAMARBEIDSAVTALENE OM
GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT»

SAK NR. 38/2021

IGANGSATT KONTROLL MED HORISONT MILJØPARK
IKS VEDR. JOURNALFØRING OG KLAGEBEHANDLING

SAK NR. 39/2021

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2022

SAK NR. 40/2021

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 26.08.2021

SAK NR. 41/2021

REFERATSAKER

Raufoss, 30. august 2021.
For utvalgsleder
Kjetil Solbrækken
sekretær

SAK NR. 32/2021
Vestre Toten kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2021
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
08.09.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra møte 16.06.2021

Unntatt off.
Nei

Vedlagt:
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.06.2021 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.

1

VEDLEGG
MØTEPROTOKOLL
KONTROLLUTVALGET I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Onsdag 16. juni 2021 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0830 – 1340.
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 (Uavh.)
Følgende varamedlemmer møtte:
Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap – fratrådte møte kl. 1300
Gina Mari Sørum Sveen (Sp), andre vara for H/Sp/Frp
Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp
Ellers møtte:
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald, administrativ leder Geir Steinar
Loeng og digitaliseringsrådgiver Dagrun Solvoll (alle deltok under sakene 26, 27 og 28).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.
Møteprotokollen er sendt til:
Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Stein Knutsen gjorde innledningsvis oppmerksom på at han har verv som nestleder i styret i
Mjøslab IKS, der Vestre Toten kommune er deleier. Kontrollutvalget mente dette ikke
medførte noe habilitetsproblem i forhold møtets saker.

Til behandling:
SAK NR. 23/2021
Vedtak, enstemmig:

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.05.2021
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.05.2021 godkjennes.
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SAK NR. 24/2021
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 25/2021
Vedtak, enstemmig:

TERTIALRAPPORT 1/2021 FRA INNLANDET REVISJON
IKS
Tertialrapport 1/2021 fra Innlandet Revisjon IKS tas til
orientering.
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020
Møteplan for 2. halvår fastsettes slik:
• Onsdag 08.09.2021 kl. 0830 (endret fra 15.09.2021)
• Onsdag 20.10.2021 kl. 0830 (endret fra 06.10.2021)
• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830 (uendret)

SAK NR. 26/2021

DIGITALISERING OG GEVINSTREALISERING
Fra behandlingen:
Administrativ leder Geir Steinar Loeng presenterte kommunens
arbeid på området med vekt på følgende tema:
Digitalisering:
- Hvorfor digitalisering?
- Hvordan jobber vi med digitalisering?
- En strategi – hva er det?
- Digitaliseringsstrategi 2020-2024
- Én digital sektor 2019-2025 (felles strategi – både regjering og
KS står bak)
- Sammenhengene tjenester med brukeren i sentrum
- Digitalisering på flere arenaer
- Viktige retningslinjer for de videre digitaliseringsarbeidet
- Handlingsplanen
Gevinstrealisering:
- Fokus i alle faser og ledd
- Gevinster skapes når mennesker utfører tjenester og
arbeidsprosesser på nye måter (unngåtte kostnader, spart tid/økt
produksjon, økt kvalitet)
- Gevinstrealisering skjer gjennom tre faser: Gevinstkartlegging,
gevinstplanlegging og gevinstoppfølging
- Igangsatte digitaliseringstiltak (Microsoft 365, Elements/sakarkivsystem
- Velferdsteknologi: Egen handlingsplan, nasjonale anbefalinger
mht. gevinstrealiseringsmetoder.
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og digitaliseringsrådgiver Dagrun
Solvoll supplerte presentasjonen.

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjonen av kommunens arbeid med digitalisering tas til
orientering.
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2. En kritisk suksessfaktor for digitaliseringsarbeidet er
gevinstrealisering. I hvilken grad kommunen evner å ta ut
gevinster av digitaliseringsarbeidet vil få stor betydning for
kommunens økonomi, produktivitet og kvalitet i
tjenesteproduksjonen i tiden fremover. Ledelse av
endringsprosesser og evnen til å bygge «digital kultur» på
tvers av organisasjonen er avgjørende for å lykkes med å
realisere gevinster gjennom bruk av teknologi.
3. Kontrollutvalget vil i sin oppfølging og kontroll på området
prioritere gevinstrealisering med vekt på kommunens evne til
å kartlegge og følge opp om de gevinstene som er forventet av
et prosjekt eller et program faktisk blir realisert. Kommunens
arbeid med velferdsteknologi, herunder oppfølging av
handlingsplanen på området, er av særlig interesse. Saken
følges opp overfor kommunedirektøren senest i løpet av første
halvår 2022.

SAK NR. 27/2021

PERSONVERN OG ETTERLEVELSE AV
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
Fra behandlingen:
Administrativ leder (og kommunens personvernombud) Geir Steinar
Loeng presenterte saken med vekt på følgende tema:
•
•
•
•

•
•
•

Informasjonssikkerhet og personvern
Organisering: Informasjonssikkerhetsansvarlig (ass.
kommunedirektør) og personvernombud (administrativ leder)
Personvernombudet i Vestre Toten kommune
- Organisering
- Hovedoppgaver
Hva har vi gjort?
- Personvernerklæringer (jf. Datatilsynets anbefaling)
- Regionalt samarbeid etablert
- Revisjon av kommunens informasjonssikkerhet
- Databehandleravtaler (ca. 35 avtaler)
Hendelser – personvern (2019-2021)
Varslingsrutiner ved hendelser
Velferdsteknologi – personvern stort fokus og har aktualisert
anskaffelse

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte presentasjonen.
Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommuneledelsen har god
kompetanse på området, og at det jobbes systematisk med
rutiner for behandling av personopplysninger og etterlevelse
av lovverket.
2. I Vestre Toten kommune innehar oppnevnt personvernombud
også administrative oppgaver knyttet til håndtering av
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personopplysninger. Kontrollutvalget viser i den forbindelse
til uttalelse fra Datatilsynet som bl.a. påpeker følgende:
«Et personvernombud kan ha andre oppgaver og roller i
virksomheten. Hvis det er tilfellet, må virksomheten sikre
at de andre oppgavene og rollene ikke fører til en
interessekonflikt. Dette er tett knyttet opp til forutsetningen
om at ombudet skal kunne utføre sine oppgaver på en
uavhengig måte.
Som hovedregel kan en person ikke være
personvernombud og samtidig ha en rolle der hun skal
bestemme formålet og måten personopplysninger skal
behandles på. Hver enkelt virksomhet er forskjellig og må
gjøre sine vurderinger for å sikre at ombudet unngår
interessekonflikt i sine roller i virksomheten.»
Kontrollutvalget har tillit til at kommunedirektøren løser
utfordringen på en god måte.

SAK NR. 28/2021

IT-SIKKERHET I VESTRE TOTEN KOMMUNE
Fra behandlingen:
Administrativ leder Geir Steinar Loeng ga en kort presentasjon av
hovedtrekkene omkring kommunens IT-sikkerhetsarbeid, herunder
oppfølging av rapport fra sikkerhetsgjennomgang høsten 2020
(utarbeidet av Atea).

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av hovedtrekkene i kommunens arbeid med ITsikkerhet tas til orientering.
2. Kontrollutvalget oppfatter kommuneledelsen slik at man
mener å ha god oversikt over sentrale risikofaktorer, og at
risikoen for en hendelse som i Østre Toten kommune er lav.
3. Kontrollutvalget anser IT-sikkerhet som et kritisk område for
kommunen som det er naturlig å følge med på løpende. Ved
neste oppfølging fra kontrollutvalget vil det bl.a. bli bedt om:
•
•
•

Orientering fra IT-ansvarlig med vekt på teknisk
sikkerhet og risikohåndtering.
Resultatene fra gjennomført «penetrasjonstest».
Orientering om arbeidet med å bygge en
«sikkerhetskultur» i hele organisasjonen.
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SAK NR. 29/2021

AVTALE OM KJØP AV SEKRETÆRTJENESTER – BRUK
AV OPSJON FOR 2022
Fra behandlingen:
Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken ble enstemmig erklært inhabil, jf.
forvaltningslovens § 6 annet ledd.
Leder Asgeir Sveen fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget benytter seg av opsjonen om forlengelse av
avtalen for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig):

SAK NR. 30/2021
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 31/2021

Kontrollutvalget benytter seg av opsjonen om forlengelse av
avtalen for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022.

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 27.05.2021
Protokoll fra kommunestyrets møte den 27.05.2021 tas til
orientering.

EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGETS
VIRKSOMHET, ROLLE OG FUNGERING
Fra behandlingen:
Egenevaluering og drøfting ble gjennomført med utgangspunkt i
siste egenevaluering (fra 2019) og følgende spørsmål fra
departementets veileder Kontrollutvalgsboken:
•
•
•
•
•
•
•

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?

Stein Knutsen (Ap) var innvilget permisjon og fratrådte møtet under
behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av tre
medlemmer og ett varamedlem.
Vedtak, enstemmig:

Med bakgrunn i gjennomført egenevaluering av valgperioden så
langt, har kontrollutvalget gjort følgende vurderinger:
•

Gjennomføring av møter, omfang, sakslister mv.
- Møtene gjennomføres på en god måte.
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•

Forvaltningsrevisjon:
- Bør jobbe mer aktiv for å bestille revisjonsprosjekter og
engasjere Innlandet Revisjon IKS.
- Mer fokus på kvalitet på tjenester.
- Vurdere dialog med hovedverneombud i utvalgte saker.

•

Kommunikasjon med ordfører og profilering overfor
kommunestyret:
- Lite kontakt med ordfører gjennom valgperioden –
inviteres på neste møte.
- Ta initiativ til å presentasjon og informasjon til
kommunestyret om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og
ansvar. 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 (saksordfører).

•

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.

Raufoss, 16. juni 2021.

RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 16. juni 2021.

_________________________
Asgeir Sveen
leder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær
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Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget:

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

Onsdag 17.02.2021 kl. 0830
Onsdag 24.03.2021 kl. 0830
Onsdag 05.05.2021 kl. 0830
Onsdag 16.06.2021 kl. 0830
Onsdag 08.09.2021 kl. 0830 (endret
fra 15.10.2021)
• Onsdag 20.10.2021 kl. 0830 (endret
fra 06.10.21)
• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830
•
•
•
•
•
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SAK NR. 33/2021
Vestre Toten kommune

HJEMMETJENESTEN I VESTRE TOTEN – ORIENTERING
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
08.09.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Diverse avisartikler (i perioden 28/7 – 28/8)

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunn for saken er stor uro i hjemmetjenesten sommeren 2021.
Kommunedirektør og omsorgssjef er invitert til å orientere om saken, herunder hvordan man jobber
med oppfølging.
Saken har vært mye omtalt i lokalavisen den siste tiden (se vedlegg).

1

SAK NR. 34/2021
Vestre Toten kommune

STATUS FOR ARBEIDET MED NY OMSORGSPLAN
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
08.09.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Presentasjon i kontrollutvalgets møte 17.02.2021 –
Utredning av helse- og omsorgstjenestene

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kommunedirektørens informasjon om status for arbeidet med ny omsorgsplan tas til
orientering.
SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunn for saken er oppfølging av pkt. 3 i kontrollutvalgets vedtak den 17/2-21 i f.m.
omsorgssjefens og kommunedirektørens presentasjon av rapport fra Agenda Kaupang:
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.
Med bakgrunn i vedtakets pkt. 3 er kommunedirektør og omsorgssjef invitert til å orientere.
1

Utredning av helse - og
omsorgstjenestene
juni – november 2020, Agenda Kaupang

Kontrollutvalget 17.2.21

Forventet vekst i behov; hvordan
«vokse smartere»

Anbefalinger til hovedtiltak

Plan for oppfølging
1.
Tjenesteutvikling
Dette handler om hvilke tjenester vi som kommune
skal tilby, på hvilken måte de ytes, hvilket nivå. H
Hvordan kan vi utvikle lokalsamfunnet slik at flere
mestrer hverdagen selv og med minst mulig
inngripen.
2.
Administrativ organisering og lederstruktur
Det er foreslått en ny organisasjonsmodell med
samorganisering av helse - og omsorgstjenesten med
en felles ledelse. Endring i lederstruktur.
Følges opp administrativt.

Utvikling tilsvarende dagens strategi

Plan for oppfølging tjenesteutvikling

•

Kommunen skal forebygge mer og reparere mindre

•

Trappen synliggjør nivå av inngripen i folks liv. De laveste trinnene gjelder
tjenester til alle innbyggere uten vedtak, de neste gjelder vedtaksbaserte
tjenester som gruppetilbud eller hjemmebaserte tjenester.
De øverste trinnene i trappen gjelder institusjonsbaserte tjenester

•

Trappen skaper felles forventninger til tjenester og kommunens tilbud på
trinnene. Harmonisering av tjenestetilbudet, mellom tjenestestedene og
tjenestene i trappen
Utgangspunkt for å finne tiltak for å gå «nedover» trappen

•

Oversikt over ressursbruk på de ulike tjenestenivåene

•

Utgangspunkt for strategisk planlegging og tjenesteutvikling. Underlag for
dialog mellom politisk og administrativt nivå

•

Metode for å prioritere aktiviteter og innsats

•

Utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring

Skissert fremdriftsplan
1.2.21

Politisk forankring OVU , Orientering og avklaring om videre planer for oppfølging av
anbefalingene fra Agenda Kaupang

29.1.21

Oppstartsamling helhetlig innsatstrapp med prosjektgruppen

8.2.21

Definere hovedtrappen og presentasjon av metodikk
Arbeidsmøte regnskapsfordeling, digitalt

10.2.21

Presentasjon for formannskapet

12.2.21

Utviklingssamling nr. 2

8.3.21

- Beskrivelse av målsetningen med de ulike trinnene og overordnede mål, kvalitetssikring av
dagens ressursbruk basert på regnskapsfordelingen for 2020
OVU . Agenda Kaupang kan delta digitalt 1/3 kl. 12-14

12.3.21

Utviklingssamling nr. 3

18.3.21

- Presentasjon av foreløpig «innsatstrapp» og drøfting av konsekvenser, utfordringer og
utviklingsområder, innføring i bruk av en ressurskalkulator
Råd for eldre og råd for mennesker med funksjonshemming

25.3.21
29.3.21
12.4.21
29.4.21

Kommunestyret. Involvering i helhetlig innsatstrapp og orientering om revidering av
omsorgsplan 2040
Prosjektet avsluttes med en ferdigutviklet innsatstrapp
OVU KST

SAK NR. 35/2021
Vestre Toten kommune

IGANGSETTING AV KONTROLL – OPPFØLGING AV
KOMMUNESTYRETS VEDTAK 16.08.2021
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
08.09.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Vedtak i kommunestyret 16.08.2021 – sak: Orientering
om utfordringer og arbeid i hjemmetjenesten

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunn for saken er kommunestyrets vedtak i k.sak 78/2021 i møte den 16.08.2021:
Sak: Orientering om utfordringer og arbeid i hjemmetjenesten
Vedtak:
1. Kommunestyret ber kontrollutvalget undersøke følgende:
• Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i
hjemmetjenesten høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, og i
tråd med arbeidsmiljølovens regler.
• I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant
ansatte i Vestre Toten kommune.
• Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i
organisasjonen, og om retningslinjene ivaretar varsler mot
toppledelsen på en tilfredsstillende måte.
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2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp hjemmetjenesten fremover
ved å kontrollere at vedtatte endringer innenfor tjenesten blir iverksatt, og at
målsettingene med endringene nås.
Pkt. 1 gjennomføres høsten 2021.
Pkt. 2 følges opp i 2022.

Oppdraget fra kommunestyret legges frem til drøfting og vurdering mht. videre oppfølging.
Innlandet Revisjon IKS er særskilt invitert til å være med under behandlingen av saken.
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Vestre Toten kommune

VEDLEGG

Sentrale stab- og støttefunksjoner

Kontrollutvalget

Deres ref:

Vår ref
2021/4345-6

Saksbehandler
Vegard Skogen
Tlf. 46926373

Dato
20.08.2021

Vedtak Orientering om utfordringer og arbeid i hjemmetjenesten

Kommunestyrets behandling av sak 78/2021 i møte den 16.08.2021:
Behandling
Innledningsvis ble det gitt en grundig orientering og redegjørelse i saken fra ordfører
Stian Olafsen, kommunedirektør Bjørn Fauchald og omsorgssjef Trine
Kløvrud. Innledningene og presentasjonene oversendes kommunestyrets
medlemmer i etterkant av møtet.
Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet på vegne av Senterpartiet, Høyre,
Fremskrittspartiet og Anders Vildåsen (uavh), følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber kontrollutvalget undersøke følgende:


Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten
høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med
arbeidsmiljølovens regler.



I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i
Vestre Toten kommune.



Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og
om retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende
måte.

Postboks 84, 2831 RAUFOSS
E-post: post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 7243.05.03600 Orgnr. 971 028 300

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp hjemmetjenesten fremover ved å
kontrollere at vedtatte endringer innenfor tjenesten blir iverksatt, og at målsettingene
med endringene nås.
Pkt. 1 gjennomføres høsten 2021.
Pkt. 2 følges opp i 2022.
Representanten Per Erik Bergstuen ba om følgende protokolltilførsel fra FRP:
Ved etablering av den felles hjemmetjenesten med base på Raufoss, fikk tjenesten
og dens ledelse tilstrekkelige ressurser for å være i stand til å lykkes med å levere
forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere.
Avstemning:
Forslaget fra SP,H, FRP og Anders Vildåsen (uavh) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret ber kontrollutvalget undersøke følgende:
 Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten
høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med
arbeidsmiljølovens regler.
 I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i
Vestre Toten kommune.
 Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og
om retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende
måte.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp hjemmetjenesten fremover ved å
kontrollere at vedtatte endringer innenfor tjenesten blir iverksatt, og at målsettingene
med endringene nås.
Pkt. 1 gjennomføres høsten 2021.
Pkt. 2 følges opp i 2022.

Med vennlig hilsen
Vegard Skogen
Konsulent
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SAK NR. 36/2021
Vestre Toten kommune

SVAR FRA INNLANDET REVISJON IKS PÅ SPØRSMÅL
OM Å KUNNE BESTILLE FORVALTNINGSREVISJONER
FRA ANDRE
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
08.09.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Brev fra Innlandet Revisjon IKS til kontrollutvalget i Jevnaker
kommune (brev av 28.04.2021)
2. Brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune til kontrollutvalgene i
deltakerkommunene
3. Brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune til representantskapet i
Innlandet Revisjon IKS

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1
Ikke vedlagt
Ikke vedlagt

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune tar konklusjonen i tilbakemeldingen fra
Innlandet Revisjon IKS til orientering:
Representantskapet ønsker et revisjonsselskap som leverer de pålagte
revisjonstjenestene etter kommuneloven på en tilfredsstillende måte for
deltakerkommunene. Vi mener at selskapsavtalen gir føringer for at
deltakerkommunene skal kjøpe alle revisjonstjenester som leveres etter kommuneloven
av selskapet. Selskapet må sikre at de har god dialog med de enkelte kontrollutvalgene
slik at de opplever at de er informert om når de kan forvente å få levert
forvaltningsrevisjonsrapporter. Kontrollutvalgene må arbeide for å få til en jevn
bestilling av forvaltningsrevisjoner.
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SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunnen for saken, og Innlandet Revisjon IKS sitt brev til kontrollutvalget i Jevnaker kommune, er
kontrollutvalgets vedtak 10.09.2020:
1. Kontrollutvalget i Jevnaker kommune mener det er behov for at representantskapet i Innlandet
Revisjon IKS tydeliggjør om dagens selskapsavtale gir anledning for kontrollutvalgene å
bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter fra andre enn Innlandet Revisjon IKS, eller ikke.
Dersom dagens avtale ikke åpner for kjøp av forvaltningsrevisjon fra andre, oppfordres
representantskapet til å drøfte om selskapsavtalen bør endres slik at kontrollutvalgene gis slik
anledning. Kontrollutvalget i Jevnaker kommune mener kontrollutvalgene bør ha mulighet til 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.
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune mener en slik åpning i selskapsavtalen vil øke kvaliteten
på kontrollutvalgenes arbeid, samtidig som det vil stimulere Innlandet Revisjon IKS til å levere
gode tjenester til deltakerkommunens beste.
2. Kontrollutvalgets leder gis i oppgave å ta opp saken med ordfører, dvs. kommunens
representant i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS.
3. Kontrollutvalget i Jevnaker kommune oppfordrer kontrollutvalgene i de øvrige
deltakerkommunene i Innlandet Revisjon IKS om å drøfte om det kan være formålstjenlig å
åpne opp for at kontrollutvalgene kan bestille forvaltningsrevisjoner hos andre enn Innlandet
Revisjon IKS. Dersom man kommer til at dette er hensiktsmessig oppfordres det til å
videreformidle dette til kommunes eierrepresentant i Innlandet Revisjon IKS.

Innlandet Revisjon IKS drøftet spørsmålet i eiermøte den 16.02.2021 og i representantskapet den
26.04.2021.
Vedlagt følger brev fra Innlandet Revisjon IKS med svar til kontrollutvalget i Jevnaker kommune til
orientering.
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SAK NR. 37/2021
Vestre -Toten kommune

ORIENTERING OM REVISJONSRAPPORTEN
«OPPFØLGING AV SAMARBEIDSAVTALENE OM
GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT»
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
08.09.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:
1. Sammendrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av
samarbeidsavtalene om Gjøvikregionen barnevernvakt» i Gjøvik kommune

Vedlegg 1

SAKSOPPLYSNINGER:
Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten fra Gjøvik kommune til orientering, og har merket
seg rapportens hovedkonklusjoner:
• Gjøvik kommune har ikke fulgt opp samarbeidsavtalenes bestemmelser om budsjett,
fakturering, rapportering og samarbeidsmøter på en tilfredsstillende måte i perioden
2018 – 2020.
• Vesentlige bestemmelser i samarbeidsavtalen er ikke fulgt opp ved at Gjøvik kommune
ikke har orientert samarbeidskommunene om økte kostnader i forkant av at
fakturaene ble sendt ut eller varslet behov for økt budsjettramme.
• Rådmannens beslutning om å frafalle betalingskravene for 2018 og 2019 synes rimelig
ut fra at de fakturerte kostnadene oversteg de budsjettmessige forutsetningene.
• Det har ikke vært utarbeidet budsjetter for barnevernvakta for årene 2018, 2019 eller
2020. Økonomistyringen har dermed ikke vært tilfredsstillende.
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SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunn/sammendrag:
Gjøvik kommune er vertskommune for samarbeidet om Gjøvikregionen barnevernvakt – etablert
01.01.2018. Gjøvik kommune har inngått samarbeidsavtaler med kommunene Østre Toten, Vestre
Toten, Søndre Land, Nordre Land, Lunner og Gran.
Kontrollutvalget i Gjøvik kommune har gjennomført en revisjon av Gjøvikregionen barnevernvakt
med utgangspunkt i bestilling fra formannskapet i Gjøvik kommune. Saken omhandlet et merforbruk
på 4,2 mill. kroner for barnevernvakta for 2018 og 2019 etter uenighet mellom deltakerkommunene
om fakturagrunnlaget.
Saken legges frem til orientering for kontrollutvalget med bakgrunn i at kommunen er deltaker i
vertskommunesamarbeidet.
Revisjonsrapporten og behandlingen i Gjøvik kommune:
Revisjonsrapporten, utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS, ble behandlet i kontrollutvalget i Gjøvik
kommune den 07.05.2021, og oversendt kommunestyret i Gjøvik til sluttbehandling.
Rapporten har tatt utgangspunkt i følgende spørsmål/problemstillinger:
1. Har Gjøvik kommune fulgt opp samarbeidsavtalenes bestemmelser om økonomi og
rapportering på en tilfredsstillende måte?
2. Hadde Gjøvik kommune rimelig grunn til å frafalle kravene om betaling fra
samarbeidskommunene?
3. Har det vært lagt til grunn et realistisk kostnadsgrunnlag (budsjett) for barnevernvakta og
har barneverntjenestens økonomistyring/budsjettoppfølging vært tilfredsstillende?
4. Har barneverntjenesten hatt egnede rutiner for oppfølging av samarbeidsavtalene om
barnevernvakta?
Kontrollutvalget i Gjøvik kommune behandlet saken i sitt møte den 07.05.2021. Kommunestyret i
Gjøvik kommune sluttbehandlet saken i sitt møte den den 27.05.2021 der det ble fattet slikt vedtak:
Vedtak – kommunestyret i Gjøvik kommune 27.05.2021:
1. Kommunestyret merker seg rapportens hovedkonklusjoner:
•
•
•
•

Gjøvik kommune har ikke fulgt opp samarbeidsavtalenes bestemmelser om budsjett,
fakturering, rapportering og samarbeidsmøter på en tilfredsstillende måte i perioden
2018 – 2020.
Vesentlige bestemmelser i samarbeidsavtalen er ikke fulgt opp ved at Gjøvik
kommune ikke har orientert samarbeidskommunene om økte kostnader i forkant av at
fakturaene ble sendt ut eller varslet behov for økt budsjettramme.
Rådmannens beslutning om å frafalle betalingskravene for 2018 og 2019 synes
rimelig ut fra at de fakturerte kostnadene oversteg de budsjettmessige forutsetningene.
Det har ikke vært utarbeidet budsjetter for barnevernvakta for årene 2018, 2019 eller
2020. Økonomistyringen har dermed ikke vært tilfredsstillende.
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2. Kommunestyret anser saken som svært alvorlig og beklagelig, både med hensyn til
Gjøvik kommunes omdømme som vertskommune og det betydelige økonomiske tapet
kommunen er påført.
3. Kommunestyret viser til rapportens anbefalinger og ber rådmannen om å:
•
•
•

Etablere gode og omforente avtaler med systemer for kostnadsfordeling og
budsjettering før oppstart av, og under, ethvert vertskommunesamarbeid.
Etablere rutiner i barnevernet for å følge opp bestemmelsene i vertskommuneavtalene.
Utrede behovet for styrking av økonomistyringen i barnevernet.

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en nærmere undersøkelse av dialogen med
deltakerkommunene og internkommunikasjonen i Gjøvik kommune angående
barnevernvakten i den aktuelle perioden.
5. Som en følge av funn i denne rapporten og i rådmannens internrevisjon av
Læringssenteret, er det påpekt at det må gjennomføres kompetanseheving innen økonomi
på flere ledernivå samt at det må stilles stab/støttefunksjoner fra økonomiavdelingen
tydeligere til rådighet. Kommunestyret ber om på denne bakgrunn at kontrollutvalget
gjennomgår oppfølgingen av anbefalingene som fremkommer av disse rapportene
angående ansvar- og rollefordeling mellom fagenheter og stabsfunksjonene inkludert
hvilke rutiner for opplæring og veiledning som er etablert.
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FORORD
Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av samarbeidsavtalene om
Gjøvikregionen Barnevernvakt som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Gjøvik kommune.
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave som innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak (Kommunelovens § 23-3.).
Prosjektarbeidet er utført vinteren 2021 av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Reidun Grefsrud. Kristian Lein
har kvalitetssikret rapporten.
Utkast til rapport er sendt kommunedirektøren til uttalelse. Svaret fra kommunedirektøren er vedlagt rapporten.

Lillehammer, 13. april 2021.

Reidun Grefsrud
Oppdragsansvarlig revisor

Innlandet Revisjon IKS
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SAMMENDRAG
Gjøvik kommune er vertskommune for samarbeidet om Gjøvikregionen barnevernvakt – etablert 1.1.18. Gjøvik
kommune har inngått samarbeidsavtaler med kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land,
Lunner og Gran.
Formålet med revisjonsprosjektet er å avdekke hva som sviktet i Gjøvik kommunes oppfølging av
samarbeidsavtalene om barnevernvakta, og som førte til en merutgift for Gjøvik kommune i 2020.
Revisjonsprosjektet er avgrenset til å gjelde Gjøvik kommunes oppfølging av økonomiske forhold regulert i
samarbeidsavtalene for vertskommunesamarbeidet Gjøvikregionen barnevernvakt.
Vi har formulert fire problemstillinger. Problemstillingene og revisjonens konklusjoner på hver problemstilling er
gjengitt nedenfor.
Revisjonsprosjektet er i hovedsak gjennomført ved dokumentanalyse, supplert med intervjuer av kommunalsjef
for oppvekst, barnevernleder og økonomirådgiver. Revisjonen har også innhentet opplysninger og synspunkter
fra samarbeidskommunene.
Konklusjoner
Problemstilling 1:
Har Gjøvik kommune fulgt opp samarbeidsavtalenes bestemmelser om økonomi og rapportering på en
tilfredsstillende måte?
Gjøvik kommune har ikke fulgt opp samarbeidsavtalenes bestemmelser om budsjett, fakturering, rapportering
og samarbeidsmøter på en tilfredsstillende måte i perioden 2018 – 2020. Det eksisterte ikke noe fullstendig
budsjett for barnevernvakta før i 2021, bestemmelsene om fakturering og rapportering i samarbeidsavtalen er
ikke fulgt opp og det har ikke vært avholdt samarbeidsmøter i samsvar med avtalene.
Etter vedtakene om inngåelse av samarbeidene sommeren/høsten 2017 etterlyste samarbeidskommunene
Lunner og Gran utfylte og signerte avtaler. Dette kom ikke på plass før høsten 2020. I løpet av perioden 2018 2019 har samarbeidskommunene også etterlyst oppfølging av samarbeidsavtalens bestemmelser om budsjett,
fakturaer, samarbeidsmøter mv. Disse henvendelsene har i liten grad blitt besvart eller fulgt opp av Gjøvik
kommune.
Problemstilling 2:
Hadde Gjøvik kommune rimelig grunn til å frafalle kravene om betaling fra samarbeidskommunene?
Revisjonen mener at kommunedirektørens beslutning om å frafalle betalingskravene for 2018 og 2019 synes
rimelig ut fra at de fakturerte kostnadene ved samarbeidet oversteg de budsjettmessige forutsetningene som lå
til grunn for kommunestyrenes vedtak ved inngåelse av samarbeidet.
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Vesentlige bestemmelser i samarbeidsavtalen er ikke fulgt opp ved at Gjøvik kommune ikke har orientert
samarbeidskommunene om økte kostnader i forkant av at fakturaene ble sendt ut eller varslet behov for økt
budsjettramme. Revisjonen mener videre at det ikke er dokumentert at fakturering av kostnadene for 2018 og
2019, som ble foretatt i november 2019 og februar 2020, var i samsvar med det som var avtalt og forutsatt i
vedtakene om inngåelse av samarbeidet.
Problemstilling 3:
Har det vært lagt til grunn et realistisk kostnadsgrunnlag (budsjett) for barnevernvakta og har
barneverntjenestens økonomistyring/budsjettoppfølging vært tilfredsstillende?
Etter revisjonens vurdering har det ikke vært utarbeidet fullstendige eller realistiske budsjetter for
barnevernvakta for årene 2018, 2019 eller 2020.
Det har heller ikke har vært utarbeidet budsjett for Gjøvik-Land barnevern som barnevernvakta er en del av.
Det har ikke vært noen budsjettoppfølging av barnevernvakta i 2018 eller 2019 og økonomistyringen kan dermed
ikke sies å ha vært tilfredsstillende.
Revisjonen mener at manglende budsjetter og manglende oversikt og oppfølging av kostnadene i barnevernvakta
har ført til de budsjettmessige konsekvensene for Gjøvik kommune. Hvis det hadde vært tilstrekkelig oppfølging
kunne kostnadsøkningen i barnevernet vært oppdaget på et tidligere tidspunkt, slik at tiltak kunne gjennomføres
for å redusere kostnadene eller behov for økt budsjett kunne ha vært lagt fram for samarbeidskommunene.
Det er utarbeidet fullstendig budsjett for 2021 for både barnevernvakta og Gjøvik – Land barnevern som følge av
nye samarbeidsavtaler for begge disse samarbeidene.
Problemstilling 4:
Har barneverntjenesten hatt egnede rutiner for oppfølging av samarbeidsavtalene om barnevernvakta?
Revisjonen kan ikke se at det har eksistert rutiner for oppfølging av samarbeidsavtalene i barnevernvakta fra
oppstart i 2018 til og med 2020 som er den perioden vi har sett på.
Anbefalinger:






Vi vil peke på viktigheten av å etablere gode og omforente avtaler, systemer for kostnadsfordeling og
budsjettering før oppstart av et vertskommunesamarbeid. Det bør settes av tilstrekkelig med tid og
ressurser til å gjøre dette på en god måte.
Det bør etableres rutiner i barnevernet for å følge opp bestemmelsene i vertskommuneavtalene. Siden
barnevernet har ansvar for tre vertskommuneavtaler med mange deltakerkommuner, er det viktig å ha
rutiner som sikrer oversikt og kontroll med dette.
Økonomien i barnevernstjenesten er komplisert med tre vertskommunesamarbeid. Det bør vurderes
om det er behov for mer støtte til barnevernet for å bidra til at barnevernleder kan følge opp
økonomien i barnevernet på en god måte innenfor de ressurser han har til rådighet.
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SAK NR. 38/2021
Vestre Toten kommune

IGANGSATT KONTROLL MED HORISONT MILJØPARK
IKS VEDR. JOURNALFØRING OG KLAGEBEHANDLING
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
08.09.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:
(ingen)

FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Det tas til orientering at kontrollutvalget i Østre Toten kommune har igangsatt
kontroll med Horisont Miljøpark IKS rettet mot selskapets håndtering av
journalføring og klagebehandling.
2. Revisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget til orientering når den foreligger.

SAKSOPPLYSNINGER:
Horisont Miljøpark IKS er et interkommunalt avfallsselskap eid av de fem kommunene Gjøvik, Østre
Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land.
Kontrollutvalget i Østre Toten kommune behandlet i sitt møte en henvendelse fra en
innbygger/kommunestyremedlem i Østre Toten kommune der kontrollutvalget ble anmodet om å
undersøke følgende:

• Om Horisont Miljøpark IKS har fulgt den lokale forskriften om renovasjon.
• Om selskapet driver ordentlig klagebehandling, samt skriver formelle vedtak.
Med bakgrunn i henvendelsen fattet kontrollutvalget i Østre Toten slik vedtak i saken i sitt møte den
18.06.2021:
1

1. Innlandet Revisjon IKS bes om å beskrive regelverk og krav til Horisont Miljøpark IKS
når det gjelder journalføring og klagebehandling og vurdere hvordan selskapet har
innrettet seg for å etterleve kravene.
2. Kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene orienteres om kontrollutvalget i Østre
Toten kommune sin kontroll med selskapet.
Selv om det er anbefalt at man søker samarbeid med de andre deltakerkommunene om kontroll av
felles eide selskaper, er det juridisk ikke noe i vegen for at en av eierkommunene, i dette tilfellet
Østre Toten kommune, iverksetter kontroll alene.
Normalt ville man ha søkt samarbeid med de andre kontrollutvalgene, men i dette tilfellet anså man
kontrollen som begrenset og temaene som skulle undersøkes som lite kontroversielle. Man valgte da
å igangsette kontrollen uten nærmere dialog med kontrollutvalgene i de andre eierkommunene.
Det er ikke gjort noen avtale om å dele på utgiftene til kontrollen, dvs. at det er kontrollutvalget i
Østre Toten kommune som vil bære utgiften.
Sluttrapporten vil derimot være offentlig. Som det går frem av vedtaket i kontrollutvalget i Østre
Toten kommune er det lagt opp til at rapporten refereres for kontrollutvalgene i alle eierkommunene
når den foreligger.

2
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SAK NR. 39/2021
Vestre Toten kommune

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2022
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
08.09.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:
(ingen)
FORSLAG TIL VEDTAK:
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kontrollutvalgets budsjett for 2022 (ansvar 12000, tjeneste 1101/1102) fastsettes med
en økonomisk ramme på kr. 1 556 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:
Kto
10800
10801
10802
10990
11001
11151
11500
11600
12700
13750
14290
17290

Kontonavn

Fast godtgjørelse til folkevalgte
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur
Bevertning møter
Kurs / opplæring
Kjøregodtgjørelse og diett
Konsulenttjenester (sekretærtjenester)
Kjøp fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS)
Moms (utgift)
Momskompensasjon (inntekt)
Totalt (kontrollutvalg og revisjon)

1

Beløp

60 000
30 000
10 000
13 000
14 000
5 000
22 000
1 000
285 000
1 116 000
72 000
- 72 000
1 556 000

SAKSOPPLYSNINGER:
Spesielle regler om budsjettbehandlingen i kontrollutvalget:
Bakgrunn for saken er særbestemmelser om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett, jf. § 2 i
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon:
§ 2.Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven
§ 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.
I tråd med fast praksis utformes kontrollutvalgets vedtak som en innstilling til kommunestyret.
Innstillingen kan behandles videre på følgende måter:
1. Egen sak til kommunestyret der kommunestyret tar eksplisitt stilling til kontrollutvalgets
budsjettramme forut for behandlingen av nytt budsjett for hele kommunen.
2. Kommunedirektøren/rådmannen innarbeider innstillingen i sitt forslag til samlet budsjett for
kommunen som legges frem for formannskapet senere i høst. Kontrollutvalgets budsjettforslag
blir da en del av formannskapets innstilling til kommunestyret. Informasjon om
kontrollutvalgets forslag til egen budsjettramme skal legges ved formannskapets innstilling til
kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Dersom formannskapet foreslår
lavere ramme enn det kontrollutvalget selv har foreslått bør dette komme frem tydelig og
realitetsbehandles i kommunestyret.
Budsjettforslag:
Nedenfor følger budsjettforslag for neste år. For sammenligningens skyld er årets budsjett og
regnskapstall fra foregående år tatt med i oppstillingen.
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

Budsjettforslag 2022

60 000
30 000
10 000
13 000
14 000
5 000
0
22 000
0
1 000
285 000
1 116 000

Budsjett
2021

60 000
30 000
10 000
13 000
14 000
5 000
0
22 000
0
1 000
280 000
1 093 000

Regnskap
2020

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

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

0

0

-

55 800

72 000
- 72 000

70 000
- 70 000

79 358
- 73 358

75 571
- 75 571

1 556 000

1 528 000

1 267 240

Budsjettet er økt med ca. 2,5 % sammenlignet med fjoråret.
Prisstigning på tjenester fra Innlandet Revisjon IKS er lagt inn med 2,1 %.
2

Regnskap
2019

1 181 097

KOMMENTARER TIL BUDSJETTPOSTENE:
•

Fast gjodtgjørelse / møtegodtgjørelse:
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2019-2023 er lagt til grunn.
 Fast godtgjøring for leder: 6 % av ordførers lønn, dvs. ca. 60 000 på årsbasis.
 Ordinær møtegodtgjørelse (alle) – 800 pr. møte pr. medlem, dvs 3500 pr møte.
 Det budsjetteres med 8 møter – totalt ca. 30 000 i møtegodtgjørelse.

•

Tapt arb.fortjeneste: Synes lite akutelt i inneværende valgperiode, jf. regnskapsført siste år.
Langt inn kr. 10 000 for å ta evt. utgifter på området.

•

Arbeidsgiveravgift: 14,1 % av møtegodtgjørelse.

•

Bevertning: Enkel møteservering på hvert møte. Ca. 600 pr. møte * 8 møter.

•

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur: Det er tegnet fire abonnement på Kommunal Rapport for
utvalgsmedlemmene (4*3000,- = 12 000) og fem abonnement på fagtidsskriftet
Kommunerevisoren (5*400 = 2000). Totalt kr. 14 000 totalt.

•

Opplæring/kurs: Det tas høyde for at inntil tre personer kan delta på den årlige
kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund. Pris pr. pers. er ca. 7500,
dvs. totalt ca. 22 000.

•

Kjøregodtgjørelse:
Dette gjelder kjøregodtgjørelse til/fra møter for kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg
kommer kjøregodtgjørelse i forbindelse med eventuelle kurs.

•

Kjøp av tjenester fra andre (sekretærtjenester):
Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått en felles avtale om
kjøp av skretærtjenester for perioden 2017-2020 (4 år) med opsjon ytterligere to år. Opsjon er
benyttet. Omfanget/antall timer til sekretærbistand er i stor grad knyttet opp til utvalgets
aktivitet (antall møter, antall saker) og behov for saksbehandling. Tidligere års forbruk er lagt
til grunn for budsjetteringen.

• Kjøp av tjenster fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS):
Kontrollutvalget er delegert myndighet fra kommunestyret til å inngå avtale om kjøp av
tjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Fjorårets budsjett med et påslag er lagt til grunn for
budsjetteringen. Det inngås egen oppdragsavtale hvert år med revisjonsselskapet som
spesifierer tjenester og timeanslag innenfor budsjettposten. Budsjettposten de siste årene:
o Budsjett 2019: 1 033 000 (økning ca. 3,0 %)
o Budsjett 2020: 1 071 000 (økning ca. 3,7 %)
o Budsjett 2021: 1 093 000 (økning ca. 2,0 %)
o Budsjett 2022: 1 116 000 (økning ca. 2,1 %)
Omkring kr. 250 000 av beløpet er avsatt til kjøp av forvaltningsrevisjonstjenester.

Revisjon av regnskapet til Totenbadet KF ligger inne i oppdragsavtalen med Innlandet Revisjon
IKS mht. avtalt tjensteyting. Revisjonsarbeidet faktureres særskilt til foretaket og er holdt
utenfor kontrollutvalgets budsjett.
•

Merverdiavgift:
Merverdiavgift regnskapsføres både som en utgift og en inntekt og får derfor ingen virkning.
Mva-pliktig tjeneste (kjøp av sekretærtjenester) er derfor budsjettert ekslusiv mva. Fakturering
fra Innlandet Revisjon IKS utløser ikke beregning av mv.
3
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SAK NR. 40/2021
Vestre Toten kommune

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 26.08.2021
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
08.09.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 26.08.2021

Unntatt off.
Nei
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra kommunestyrets møte den 26.08.2021 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kontrollutvalget har etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter
til orientering. Hensikten er å sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om viktige politiske
saker, og på en enklere måte kunne følge med på at kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt
opp av administrasjonen på tilfredsstillende måte.
Vedlagt saken følger protokoll fra kommunestyrets møte den 26.08.2021 til orientering.

1

VEDLEGG
MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Rådhuset - Kommunestyresalen

Dato:

26.08.2021

Tidspunkt:

18:00 -21:30

Til stede:
Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Jon Aaslund
Stian Pettersbakken
Rolf Erik Halle
Ann Marit Sandsengen
Lene Myhrvold
Lasse Rian
Ole Runar Helbostad
Frode Engen
Torhild Løkken
May Brit Syversen Huuse
Siv Anita Midtskogen
Svein Erik Sørensen
Stein Rune Vinger
Per Erik Bergstuen
Amanda Maria Tandsether
Arve Sørbo
Asgeir Sveen
Kjetil Sangnes
Paula Elvesveen
Tor Sundheim
Aage Midtbu
Arild Nikolai Ødegaard
Dorthe Ødegaard Benckert
Erik Nikolai Thorsrud
Sissel Skiaker
Håvard Johansen Lindgaard
Bjørn Stensli Iversen
Ahmed Haruun Ali

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

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

Varamedlem for

Elin Synnøve Solberg

Hans Kristian Thorsrud

Kjersti Diesen Løken

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
Odd Arnvid Bollingmo
Trine Kløvrud
Reidun Tollefsrud Bergersen
Gaute Thomassen
Ole Anders Hoff
Elisabeth Konings
Dag Bjørge Malmo

U

Stilling
Møtesekretær
Kommunedirektør
assisterende kommunedirektør
Omsorgssjef
Driftsenhetsleder
Miljørådgiver
Prosjektleder
by-/arealplanlegger
Driftsenhetsleder

Merknad i møte:
Frammøte:
Håvard Johansen Lindgaard (SP) tiltrådte møte kl.18.25, til sak 80/21.
Folkets spørretime:.
Ordfører Stian Olafsen refererte spørsmålet fra Venstrefolk i vestre Toten v/ Kristin
Ringerud:
Folkets spørretime angående internasjonalt råd.
Det er lenge siden vi har fått noe informasjon ang Internasjonalt råd.
Internasjonalt råd ble vedtatt opprettet i Kommunestyret for noen år siden og var ment å
bl.a. være høringsinstans i forbindelse med planer og andre dokumenter i kommunen.
Nå er det mange viktige planprogram som er blitt sendt ut til høring. Vi tror innspill fra
Internasjonalt råd er viktige.
Vi ber om at vi får ny informasjon om Internasjonalt råd og status for aktivitet i dette
rådet. Vi mener dette er et viktig organ i vår kommune hvor vi har mange innflyttere fra
andre land.
Ordførerens svar:
Takk til Kristin Ringerud på vegne av Vestre Toten Venstre for sitt spørsmål til folkets
spørretime.
Internasjonalt råd har som formål å være et samhandlings - og rådgivende organ for
kommunen i saker som angår innvandreres innflytelse og medvirkning i kommunens
beslutningsprosesser.
Rådet skal være en brobygger, og arena for dialog mellom representanter for
innvandrere og politikere for å fremme innvandreres integrasjon i Vestre Toten
Kommune.
Dessverre er det slik at koronapandemien parkerte mulighetene for fysiske møter,
samtidig ble sekretæren i rådet meget travel med håndteringen av pandemien da
sekretæren er vår egen kommuneoverlege Jens Mørch. Det ble tatt initiativ til oppstart i
april, men ble konkludert med at teams ikke var den rette arbeidsformen for
internasjonalt råd og dom oppgavene de er satt til å ta tak i.
For en del måneder siden tok statsforvalteren initiativ til et fellesmøte ressurspersoner
fra ulike trossamfunn og etniske minoriteter ble bedt om å delta. Dette møtet handlet i
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stor grad om å arbeide for å bevisstgjøre viktigheten av å overholde smittevernråd, og
motivasjon for å ta imot vaksiner OG at en suksess faktor var at budskapet kom fra
personer som målgruppene opplevde som tillitspersoner.
Et velfungerende Internasjonalt Råd ble av flere beskrevet som viktig i kommunens
arbeide med Pandemien.
I Vestre Toten har dette arbeidet blitt godt og effektivt ivaretatt av Voksenopplæringen, i
samarbeide med medarbeiderne i NAVs enhet for Arbeide og inkludering ( under
Håvard Bævre ) - da rettet mot nybosatte .
Tilbakemeldingen fra vaksinekoordinator tyder på at vaksineskepsis er lite utbredt i
Vestre Toten, og at innkallingsrutinene i alle hovedsak har nådd målgruppen, og at de
har møtt til vaksinering.
Videre kommer det frem at Tilblivelsen av Internasjonalt råd var en svært lang reise, og
den hadde fremdeles ikke funnet en god forankring eller form – med tanke hvilke
oppgaver som IR selv hadde pålagt seg, da pandemien satte en bremse på alt.
Med dette initiativet, så vil sekretæren innkalle Internasjonal Råd til et Revitaliserings
møte, for å ta stilling til på hvilken måte den skal videreføres.
Leder ber om avløsning, slik at det blir en faktor i videre arbeid.
Det bør oppnevnes en ny sekretær som kan administrere innkalling, referater og annen
driftsforhold , da naturligvis i samarbeide med leder.
Det beklages at det betydelige arbeide som var lagt ned i opprettelsen av Internasjonalt
Råd Vestre Toten ikke er blitt videreført - Men håpet er at det skal være mulig
å gjenopprette Rådet, og medlemmenes opplevelse av tilhørighet, og så ta fatt
i restaureringsarbeide – eller om man må starte på nytt.
Med det så ser vi frem til at rådet finner sin nye form og igjen ta opp igjen det viktige
arbeidet lokalpolitikerne og de andre i rådet er opptatt av.
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Saksliste
Saksnr.
PS 7921
PS 8021
PS 8121

PS 8221
PS 8321
PS 8421
PS 8521
PS 8621
PS 8721
PS 8821
PS 8921

Tittel
Godkjenning av innkalling med saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 17.06.2021
Godkjenning av protokoll fra møte 16.08.2021
Referatsaker
Møteprotokoll 16/6-21 - Kontrollutvalget i Vestre Toten
kommune
Omdisponering Statlige koronamidler
Etablering av brann-/slukkevannsløsning på Gjestrum
Industriområde
Helhetlig innsatstrapp for Vestre Toten kommune
Nytt storkjøkken og vaskeri - presentasjon av forprosjekt
Klimaplan - Fastsettelse av planprogram
Fastsetting av planprogram for Brubakkenkvartalet
Eierskapssekretariet i Gjøvikregionen
Revidert eierskapspolitikk for Gjøvikregionen 2020
Åpen post

U.off

PS 7921 Godkjenning av innkalling med saksliste
Kommunestyrets behandling av sak 79/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling
Merknader:
Ordfører Stian Olafsen informerte om at innsendt spørsmål til "Folkets spørretime" tas
opp i forkant av forhandlingene.
Representanten Arild N. Ødegaard (SP): Viste til behandlingen i kommunestyrets møte
16. august 21 om utfordringer og arbeid i hjemmetjenesten og stilte spørsmål om en
oppdatering av status i saken i dagens møte. Ødegaard anmodet også om at det ble
fattet et tilleggsvedtak.
Ordfører Stian Olafsen påpekte at den saken ikke står på sakskartet, og at det ikke er
lagt opp til en orientering om saken i dagens møte. Ordføreren redegjorde for videre
behandling og framdrift av saken i ulike utvalg, formannskap og kommunestyret.
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes med merknader
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PS 8021 Godkjenning av protokoll fra møte 17.06.2021
Kommunestyrets behandling av sak 80/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokollen fra kommunestyrets møte 17.06.2021 godkjennes.

PS 8121 Godkjenning av protokoll fra møte 16.08.2021
Kommunestyrets behandling av sak 81/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling
Representanten Per Erik Bergstuen (FRP) bemerket at protokolltilførselen fra FRP i sak
78/21skulle være stilt som et spørsmål.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokollen fra kommunestyrets møte 16.08.2021 godkjennes.

Referatsaker
Kommunestyrets behandling av sak 15/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling

Vedtak
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PS 8221 Omdisponering Statlige koronamidler
Kommunestyrets behandling av sak 82/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret omdisponerer restbeløpet på 780.000 kr. på følgende måte:
1: Rehabilitering Nysetvegen Legekontorer 380.000 kr
2: Gulvbelegg og dører Bøverbru barnehage 150.000 kr
3: Branndør Thune skole 25.000 kr.
4: Inspeksjonsluke Reinsvoll skole 30.000 kr.
5: Røykluker Totenbadet 110.000 kr
6: Reservepott diverse småprosjekter 85.000 kr

PS 8321 Etablering av brann-/slukkevannsløsning på Gjestrum Industriområde
Kommunestyrets behandling av sak 83/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling
Representanten Arild N. Ødegaard (SP) foreslo følgende utsettelsesforslag:
Vedtak om såvidt store investeringer bør ikke fattes utenom ordinær
budsjettbehandling. Saken utsettes til behandling av investeringsbudsjettet for 2022.
Avstemning:
Utsettelsesforslaget fra Ødegaard fikk 14 stemmer (SP, H,FRP) og falt.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 stemmer (AP,R,MDG,SV, Anders
Vildåsen (uavh)).
Vedtak
For å tilrettelegge for videre utbygging av Gjestrum Industriområde, bevilger
kommunestyret 3,2 millioner kroner til etablering av brann-/slukkevannsanlegg.
Investeringen dekkes av lånemidler.
Anlegget skal finansieres etter følgende fordeling på prosjekter:


1 mill. belastes byggeprosjektet for storkjøkken og vaskeri.
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2.2 mill. finansieres langsiktig av kommunen i eget prosjekt hvor det forutsettes
at 0,75 mill. finansieres ved private utbygginger og etableringer på
industriområdet.

PS 8421 Helhetlig innsatstrapp for Vestre Toten kommune
Kommunestyrets behandling av sak 84/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling
Omsorgssjef Trine Kløvrud og driftsenhetsleder Reidun Bergersen orienterte
innledningsvis.
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) ba om følgende protokolltilførsel:
Ønsker at handlingsplan for omsorgstrapp sendes ut til politisk behandling.
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar helhetlig innsatstrapp som strategi for helhetlig planlegging og
utvikling av helse - og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune.
Det utarbeides en handlingsplan for 2021 – 2022 som legges frem for politisk
behandling i løpet av høsten.

PS 8521 Nytt storkjøkken og vaskeri - presentasjon av forprosjekt
Kommunestyrets behandling av sak 85/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling
Prosjektleder Ole Anders Hoff orienterte innledningsvis.
Representanten Tor Sundheim (R) fremmet følgende tilleggsforslag:
Sikre at skolematen trekkes forsvarlig inn i det videre planleggingsarbeidet for Gimle
storkjøkken og vaskeri. Det er logisk å koble det kommunale storkjøkkenet til den
kommunale skolematen og sørge for at den er med i planlegginga fra starten av.
Avstemning:
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Forslaget fra Sundheim ble vedtatt med 25 stemmer (AP, MDG,SV,R,SP, , Asgeir
Sveen (H), Anders Vildåsen Uavh)), - seks stemte mot (FRP, Kjetil Sangnes (H),
Amanda Maria Tandsether (H),Arve Sørbo (H)).
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Kommunestyret tar presentasjonen av forprosjektet til orientering
2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren legger fram saken på nytt i
september 2021 for endelig vedtak om videre framdrift i prosjektet
3. Kommunestyret sender med følgende signaler til kommunedirektøren fra
foreløpig behandling av saken:
Kommunestyret ber kommunedirektøren lage en framstilling av økonomien basert på
levering til nabokommunene Gjøvik og Østre Toten.
Se på muligheter for samspill mellom omsorgstjenestene og storkjøkken.
Vurdere hvordan økte driftskostnader for vaskeri og storkjøkken skal dekkes inn.
Sikre at skolematen trekkes forsvarlig inn i det videre planleggingsarbeidet for Gimle
storkjøkken og vaskeri. Det er logisk å koble det kommunale storkjøkkenet til den
kommunale skolematen og sørge for at den er med i planlegginga fra starten av.

PS 8621 Klimaplan - Fastsettelse av planprogram
Kommunestyrets behandling av sak 86/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling
Representanten Aage Midtbu (SP) fremmet følgende forslag:
Forslag til punkt som innarbeides enten i Planprogrammet eller tas inn som en del av
selve klimaplanen.
Forslag:
Under utarbeidelsen av kommunedelplan klima for Vestre Toten kommune, skal
reguleringsregimet for Einafjorden tas inn som et tema.
Begrunnelse: I innledninga til planprogrammet skriver saksbehandler at det er viktig å
jobbe for å begrense klimautslippene og å redusere konsekvensene av
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klimaendringer. Dette er et sterkt ønske fra landbruket rundt fjorden, og vi registrerer at
også at statsforvalteren i Innlandet i sin høringsuttalelse kommer med et ønske om
at vann/avløp knyttet til klima og energi behandles. Einafjorden er vannkilde for
bebyggelsen rundt fjorden, reservevannskilde for VTK og reguleringsbasseng for
kraftproduksjon. Dette tilsier at reguleringsregimet må gås gjennom som følge av
forventede større nedbørsmengder.
Avstemning:
Forslaget fra Midtbu ble enstemmig vedtatt.
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til planprogram.
Forslag til punkt som innarbeides enten i Planprogrammet eller tas inn som en del av
selve klimaplanen.
Forslag:
Under utarbeidelsen av kommunedelplan klima for Vestre Toten kommune, skal
reguleringsregimet for Einafjorden tas inn som et tema.
Begrunnelse: I innledninga til planprogrammet skriver saksbehandler at det er viktig å
jobbe for å begrense klimautslippene og å redusere konsekvensene av
klimaendringer. Dette er et sterkt ønske fra landbruket rundt fjorden, og vi registrerer at
også at statsforvalteren i Innlandet i sin høringsuttalelse kommer med et ønske om
at vann/avløp knyttet til klima og energi behandles. Einafjorden er vannkilde for
bebyggelsen rundt fjorden, reservevannskilde for VTK og reguleringsbasseng for
kraftproduksjon. Dette tilsier at reguleringsregimet må gås gjennom som følge av
forventede større nedbørsmengder.

PS 8721 Fastsetting av planprogram for Brubakkenkvartalet
Kommunestyrets behandling av sak 87/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling
Arealplanlegger Elisabeth Konings innledet til saken.
Avstemning:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Kommunestyret fastsetter planprogrammet for områdereguleringsplan for
Brubakkenkvartalet (PlanID 29164).

PS 8821 Eierskapssekretariet i Gjøvikregionen
Kommunestyrets behandling av sak 88/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.Formannskapets medlemmer utgjør kommunens eierutvalg.
2.Eierutvalgets møter skal ha egen innkalling og sakslister.

PS 8921 Revidert eierskapspolitikk for Gjøvikregionen 2020
Kommunestyrets behandling av sak 89/2021 i møte den 26.08.2021:
Behandling
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar revidert eierskapspolitikk 2020 for Gjøvikregionen.
Kommunedirektøren bes om å legge fram en sak om etablering av interkommunalt
eierskapssekretariat tidlig i 2022.

Åpen post
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REFERATSAKER
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
08.09.2021

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:
1. Egenvurderinger av uavhengighet – Innlandet Revisjon IKS (5 stk):
• Bjørg Hagen, daglig leder
• Reidun Grefsrud, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
• Kristian Lein, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
• Guro Selfors Lund, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
• Ingvild Selfors, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
2. Diverse avisartikler
 Ingen andre følger etter (OA, 5/8-21)
 Kommentar til artikkelen i OA 5/8-21 fra administrativ leder
i Vestre Toten kommune
 Trakassering eller ledelse (Kommunal Rapport, 21/1-21)

Muntlig orientering

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Muntlig orientering

3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

FORSLAG TIL VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
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