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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

Tirsdag 29. mars 2022 holdt kontrollutvalget møte rådhuset kl. 0830 - 1310. 

 

Som medlemmer møtte: 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp)  

Hege Antonsen (Frp) 

 

Følgende medlem hadde meldt forfall: 

Hege Eriksen (Ap) 

 

Følgende varamedlem møtte: 

Stein Knutsen (Ap), første vara 

 

Ellers møtte: 

Fra kommuneadministrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald, leder for Barn og familie 

Monica Skjellen-Larsen og barnevernleder Linda Overhalden (alle møtte under sak 21). 

Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

 

Møteprotokollen er sendt til: 

Kommunestyret, ordfører, kommunedirektør, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, 

Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Asgeir Sveen som møteleder. 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.  
 

 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 19/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.02.2022 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.02.2022 godkjennes. 

 

 
 

SAK NR. 20/2022 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2022 
 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær orienterte om hovedtemaene på konferansen: 
 

• Klima  

• Bruk av FNs bærekraftmål i kommunal styring 

• Barnevernsreformen 

• Rettssikkerhet, åpenhet mv.  

• Korrupsjonsrisiko og etikk 

• Varsling i kommuner 
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Følgende ble vist i møtet:  

• Barneombud Inga Bejer Engh sitt innlegg «Barnevernreformen 

– hva krever den av oss?»  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Informasjon om hovedtemaene på Kontrollutvalgskonferansen 

2022 tas til orientering. 

 

2. Følgende tema fra konferansen følges opp:  

 

• Tema: Bruk av FNs bærekraftmål i kommunal styring  

Saken settes opp til ny drøfting på neste møte. Sekretær 

bes om å lage et forslag til videre oppfølging av saken.  
 

• Tema: Korrupsjonsrisiko i kommunesektoren 

Temaet «Etikk og korrupsjonsforebygging» er ett av flere 

prioriterte tema i kontrollutvalgets plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023. Kontrollutvalget har 

tidligere besluttet å ta initiativ til en drøfting med ordfører 

og kommunedirektør omkring temaet (jf. vedtak i sak 

04/2021). Saken følges opp i løpet av året med 

utgangspunkt i Økokrimsjefen sitt foredrag på 

konferansen.   
 

• Tema: Varsling i kommuner – erfaringer og perspektiv 

Kommunens varslingsordning er under vurdering som en 

del av oppfølgingen av rapporten fra EY. Foredraget på 

konferansen benyttes i f.m. kontrollutvalgets oppfølging 

av saken senere i 2022.  

 

 

 

SAK NR. 21/2022 STATUS FOR BARNEVERNTJENESTEN 

 

Fra behandlingen: 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald og leder for Barn og familie Monica 

Skjellen-Larsen innledet saken med vekt på: 

• Tjenesteområde Barn og familie (nytt fra 01.01.2022) 

• Felles tjenesteområdeleder 

• Ledelsesstruktur 

• HEIA-grupper 

 

Barnevernleder Linda Overhalden presenterte barneverntjenesten med 

utgangspunkt i Tilstandsrapport barneverntjenesten 2021 med vekt på 

følgende hovedtema: 

1. Presentasjon av statistikk/fakta (bekymringsmeldinger, 

fristoverskridelser, sykefravær mv.)  

2. Presentasjon av fakta ( 

3. Ledelsesstruktur 

4. Rutiner og rammer 

5. Økonomi 

6. Barnevernreformen 
 

Kommunedirektør og leder for Barn og familie supplerte 

presentasjonen. 
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Vedtak, enstemmig: 

 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at barneverntjenesten er i god utvikling. Det er 

positivt at barnevernleder deltar aktivt inn i kommunens 

tverrsektorielle arbeid. 

 

2. Kontrollutvalget har særlig merket seg:   
 

• Barnevernreformen (fra 01.01.2022) 

Målet for reformen er å gi mer faglig og økonomisk ansvar 

til kommunene på barnevernsområdet, og styrke 

kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele 

oppvekstsektoren.  

• Krav om plan for forebygging (fra 01.01.2022) 

Det er innført krav om at kommunestyret selv skal vedta en 

plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt 

og atferdsproblemer. Kontrollutvalget er orientert om at 

man har igangsatt arbeidet med planen.  

• Ny barnevernlov (fra 01.01.2023) 

Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig 

arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til 

økt vekt på forebygging og tidlig innsats. 

 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge med på hvordan kommunen 

tilpasser seg barnevernreformen og ny barnevernlov. Saken 

følges opp med en ny orientering fra kommunedirektør/ 

barnevernleder senest i løpet av første halvår 2023. 

 

4. Det tas til orientering at Statsforvalteren har varslet tilsyn med 

barneverntjenesten i Vestre Toten kommune høsten 2022. 

Fokus vil da være oppfølging av fosterhjem. Kontrollutvalget 

ber om at tilsynsrapporten blir lagt frem for kontrollutvalget til 

orientering når den foreligger. 

 

 

 

SAK NR. 22/2022 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2021 

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær presenterte utkast til årsrapport.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering. 

 

 

 

SAK NR. 23/2022 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 24.02.2022 

OG 24.03.2022 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoller/vedtak fra kommunestyrets møter den 24.02.2022 og 

den 24.03.2022 tas til orientering. 
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SAK NR. 24/2022 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert: 

1. Brev fra Innlandet Revisjon IKS: Kundebrev nr. 1/2022 

2. Diverse avisartikler 

3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

4. Kundetilfredshetsundersøkelse fra EY AS (lagt frem i møtet) 
 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Referatsakene tas til orientering. 

 

2. Kundetilfredshetsundersøkelse fra EY AS følges opp på neste 

møte i tiknytning til kontrollutvalgets egenevaluering av 

prosessen omkring oppfølging av kommunestyrets vedtak og 

kjøp av konsulenttjenester.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Raufoss, 29. mars 2022. 

 

 

_________________________  

Asgeir Sveen 

leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Raufoss, 29. mars 2022. 
 

 

Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget: 
 

• Fredag 04.02.2022 kl. 0830 

• Tirsdag 15.02.2022 kl. 0830 

• Tirsdag 22.02.2022 kl. 0830 

• Tirsdag 29.03.2022 kl. 0830 (flyttet 

fra den 30.03.2022) 

• Onsdag 27.04.2022 kl. 0830  

• Onsdag 08.06.2022 kl. 0830  

• Torsdag 15.09.2022 kl. 0830 

• Onsdag 26.10.2022 kl. 0830  

• Onsdag 14.12.2022 kl. 0830  

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 

(forvaltningsrevisjon mv): 

 

• Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer 

i hjemmetjenesten (KU-sak 35/2021, 

prosjektplan legges frem for 

kontrollutvalget vår/sommer 2022) 

 

 


